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ВЪВЕДЕНИЕ: ЕС?

КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО 
НАРАСТВАЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. ОТ ВЪГЛИЩА И СТОМАНА ДО ОБЩА ВАЛУТА ЕВРО И ПОВЕЧЕ

Европейският съюз представлява широкообхватно сътрудничество между държави в Европа. 
Държавите членки са предоставили на Европейския съюз правомощието да взема решения по 
предварително определени въпроси, като например единния пазар. Поради това Европейският 
съюз е политическо равнище, което има предимство пред националните, регионалните и 
местните органи. Всяка държава членка на свой ред има представители в институциите на ЕС. 

ЕС е проект на хората: От нас, гражданите, зависи да решим как изглежда бъдещето на този 
проект. Правим това например на всеки пет години, когато пряко избираме членовете на 
Европейския парламент. 

Европейският съюз е проект за мир: Държавите доброволно се отказват от част от правомощията 
си, за да си сътрудничат по начин, който ще направи всички тези участници по-силни и който би 
направил войната между държавите членки невъзможна. 

Европейският съюз се основава на общ набор от ценности, включително демокрация, 
солидарност и зачитане на правата на човека. Ценностите на ЕС са водещите принципи за 
съвместно съжителство и организиране на обществото, обществения живот и политиката. 

ЕС е проект с много голямо въздействие върху нашите държави и върху ежедневието ни. От 
момента, в който се събудим, докато легнем да спим, изпитваме въздействието от решенията му 
както за малките, така и за големите неща. 

ЕС е проект в постоянно развитие: Още от учредяването си след Втората световна война (50-те 
години на ХХ в.) той продължава да расте, както по брой на държавите членки, така и по обхват на 
управлението (компетентности). 

Европейското сътрудничество е установено с цел изграждане и поддържане на мира между 
европейските държави, но първоначално се основава главно на икономическата интеграция. 
Едва по-късно започва сътрудничеството и по политическите и социалните въпроси. 
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Втора световна война
След Втората световна война Европа е в 
руини. Войната унищожава градове, пътища 
и голяма част от промишлеността в Европа. 
Икономиката на Европа е в състояние на 
разруха. Войната е опустошителна и в човешки 
мащаб: в целия свят са убити 55 милиона 
души, 35 милиона души са ранени и 190 
милиона души напускат домовете си. Призивът 
за мир е по-силен от всякога. 

1951 г. Договор за създаване на 
Европейската общност за въглища и 
стомана
Франция, (Западна) Германия, Италия, 
Белгия, Нидерландия и Люксембург реагират 
положително на декларацията на Робер Шуман. 
Тези шест държави подписват Парижкия договор 
през 1951 г. Европейската общност за въглища и 
стомана (ЕОВС) влиза в сила през 1952 г. 

1965 г. Европейските общности
Договорът за сливане (подписан през 1965 г. и 
влиза в сила през 1967 г.): ЕОВС, ЕИО и Евратом 
се сливат в Европейските общности. 

1979 г. Първи преки избори за 
Европейски парламент
За пръв път през юни 1979 г. гражданите на 
Европейските общности избират пряко своите 
представители в Европейския парламент. По 
това време държавите, които избират 410 
членове на Парламента за периода 1979 – 
1984 г., са девет.

1950 г. Декларацията на Шуман
На 9 май 1950 г. френският министър на 
външните работи Робер Шуман организира 
пресконференция. Той призовава другите 
европейски държави да обединят ресурсите 
от въглища и стомана. Тъй като въглищата 
и стоманата са необходими компоненти за 
производството на оръжия, той се надява 
това сътрудничество да направи бъдещата 
война невъзможна. В допълнение към това 
въглищата и стоманата са много важни и за 
възстановяването на континента след войната. 

1957 г. Римските договори: Договорът 
за ЕИО и Договорът за Евратом
Първите шест държави искат още по-силна 
икономическа интеграция. Поради това през 1957 г. 
подписват два нови договора: договорите за ЕИО и 
Евратом, известни също като Римските договори.
- Европейска икономическа общност (ЕИО): 

Държавите се договарят да превърнат постепенно 
отделните си икономики в общ пазар, започвайки 
с митнически съюз. Този договор бележи 
началото на сътрудничеството в областта на 
селското стопанство, рибарството, пристанищната 
политика и транспортната политика. 

- Евратом: Това сътрудничество в областта 
на ядрената енергия има за цел съвместно 
проучване на възможните граждански 
приложения на ядрената енергия. 

Римските договори влизат в сила през 1958 г. 

60-те години на ХХ век: Успех и борба
Успехът на икономическото сътрудничество 
е огромен: През 60-те години на ХХ век 
търговията в ЕИО е толкова голяма, колкото 
търговията на САЩ и Съветския съюз заедно. 
След Римските договори обаче европейското 
сътрудничество навлиза в труден период: 
държавите членки вече не искат да дават 
допълнителни правомощия на европейско 
равнище. Тези трудни преговори бележат 
европейското сътрудничество през 60-те и 
70-те години на ХХ век. 

© European Union, EP

Декларацията на Шуман © European Communities, 1950” Снимка: Подписване на Римските договори. © AP, 1957 - Source EC Audiovisual 

Service.
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1992 r. Договор за Европейския съюз – 
Договор от Маастрихт
Договорът от Маастрихт бележи 
действителното начало на сътрудничество 
на политическо равнище, наред със 
съществуващата икономическа интеграция.
На някогашните Европейски общности е дадено 
ново наименование: Европейски съюз. 
„Новият“ Европейски съюз се състои от три 
основни стълба: 
1. Икономическа интеграция: Държавите 

членки решават да засилят икономическата 
интеграция и да създадат единна 
европейска валута: евро. 

2. Сътрудничество в рамките на външната 
политика и политиката на сигурност.

3. Сътрудничество в рамките на вътрешните 
работи и правосъдието.

Решенията относно политическите въпроси 
(стълбове 2 и 3) трябва да се вземат 
единодушно. Всяка държава членка има право 
на вето. 
Този договор е подписан през 1992 г. и влиза в 
сила през 1993 г.

1993 r. Отворени граници
На 1 януари 1993 г. вътрешните граници 
на държавите – членки на Европейския 
съюз, „изчезват“: Оттогава автомобилите 
и камионите вече не трябва да се редят на 
опашка за проверка на граничните контролно-
пропускателни пунктове. Влиза в сила 
единният пазар със свободно движение на 
хора, стоки, услуги и капитал. 

2002 r. Въвеждане на еврото
Еврото е въведено в банковата система през 
1999 г. Но едва на 1 януари 2002 г. 12-те 
държави – членки на ЕС, започват активно да 
използват еврото. Три държави – членки на 
ЕС, Обединеното кралство, Дания и Швеция, 
решават да не преминат към еврото и все 
още използват националната си валута. 
Европейската централна банка е институцията 
на ЕС, определена да управлява еврото. 
В резултат на финансовата и икономическата 
криза, започнала през 2008 г., се появяват 
затруднения, свързани с еврото, което води до 
сериозна криза. 

2012 r. Нобелова награда за мир за 
Европа
Европейският съюз печели Нобеловата 
награда за мир. Тази награда е признание 
за шестдесетте години усилия на ЕС за мир, 
помирение, демокрация и права на човека в 
Европа. 

1986 r. Единен европейски акт
Тридесет години след като държавите решават 
да създадат общ пазар (Римските договори) 
той все още не е факт. Единният европейски 
акт възобновява това решение (подписан през 
1986 г., влиза в сила през 1987 г.):
- Тогавашните дванадесет членки на 

Европейските общности решават да 
създадат единния пазар до 1992 г. Дотогава 
трябва да бъдат отстранени всички пречки 
пред търговията и свободното движение. 

- Държавите членки стартират 
сътрудничество в рамките на политиката 
в областта на околната среда и научните 
изследвания. 

1997 r. Договор от Амстердам
С оглед на перспективата за разширяване на 
ЕС към Източна Европа трябва да се подготвят 
не само бъдещите държави членки. Самият 
ЕС също трябва да бъде готов за значително 
увеличаване на членовете. Необходима е 
по-специално реформа на процеса на вземане 
на решения: по-малко решения, основани на 
единодушие, и повече, основани на гласуване 
с мнозинство. Договорът от Амстердам 
(подписан през 1997 г., влиза в сила през 
1999 г.) е първият опит това да се промени. 
Договорът обаче не отговаря на тези очаквания. 

2001 r. Договор от Ница
С наближаването на датата на присъединяване 
на новите държави в Ница се прави втори опит за 
реформиране на Европейския съюз (договорът 
е подписан през 2001 г. и влиза в сила през 2003 

г.). Той също не успява да направи процеса на 
вземане на решения по-лесен. 

2004-2005 r. Европейската конституция
След двата неуспешни опита за реформиране 
на ЕС (с договорите от Амстердам и Ница) 
през юни 2004 г. се прави трети опит с 
Европейската конституция.Поради значението 
на Европейската конституция, както и поради 
факта, че се използва думата „конституция“, 
някои държави решават да организират 
референдум. Населението на Франция и 
Нидерландия гласува против тази нова 
„Конституция за Европа“. Тъй като за да влезе 
в сила, всеки нов договор на ЕС трябва да 
бъде одобрен от всяка една държава членка, 
решението им изпраща „конституцията“ 
директно в кофата за смет. Европейският съюз 
навлиза в дълбока криза. 

2007 r.  Договор от Лисабон 
През 2007 г. се прави четвърти опит: 
Европейската конституция е преработена и 
преименувана на Договор от Лисабон. В крайна 
сметка всички държави членки ратифицират 
този договор. Новите правила влизат в сила 
през декември 2009 г. и определят начина на 
функционирането на ЕС и до днес. 

2014 r. Избори за Европейски 
парламент с „водещи кандидати“ на 
Европа
За пръв път изборите за Европейски парламент 
също така решават пряко кой ще бъде новият 
председател на Европейската комисия. 
Големите политически групи в Европейския 
парламент определят предварително своя 
водещ кандидат. 
В подготовката за изборите се провежда голям 
дебат между водещите кандидати относно 
техните виждания за бъдещето на Европа. 
Европейската народна партия става най-
голямата политическа група в Европейския 
парламент. Поради това техният водещ 
кандидат, Жан-Клод Юнкер, с люксембургско 
гражданство, е назначен за новия председател 
на Европейската комисия. 

© European Union, EP
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 Първите шест
Шест държави основават ЕОВС, а по-късно, 
през 1957 г., също и ЕИО, и Евратом: 
Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, 
Нидерландия и Люксембург. 

Присъединяване на Гърция 
Гърция наскоро е отхвърлила военна 
диктатура. С присъединяването на Гърция 
тогавашните държави членки искат да 
подкрепят новосъздадената демокрация. 
Действат и икономически аргументи: Гърция е 
интересен нов пазар. 

Присъединяване на Дания, Ирландия 
и Обединеното кралство
Успехът на Европейската икономическа 
общност привлича други европейски държави. 
Дания, Ирландия и Обединеното кралство се 
присъединяват през 1973 г. По това време се 
водят преговори с Норвегия, но норвежкият 
народ гласува на референдум против 
членството. 

Присъединяване на Испания и 
Португалия 
При присъединяването на Испания и 
Португалия важна роля изиграват и подкрепата 
за демокрацията и икономическите мотиви. 
Испания тъкмо се е „освободила“ от диктатора 
Франко, а Португалия също е сложила край на 
диктатурата на Салазар. 

2. ОТ 6 ДО 28 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ 
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Падането на Берлинската стена 
На 9 ноември 1989 г. пада Берлинската стена. 
Това историческо събитие бележи края на 
разделението между Западна и Източна 
Европа. Нововъзникващите демокрации 
в Източна Европа вече имат възможност 
да се присъединят към европейското 
сътрудничество. Поради това през 1993 г. 
държавите членки определят условията за 
присъединяване, на които трябва да отговарят 
новите държави членки: 
- да бъдат „европейска“ държава (географски 

или исторически)
- да зачитат принципите на правовата 

държава
- да имат добре функционираща пазарна 

икономика 
- да имат стабилна демокрация
- да зачитат правата на човека 
- да прилагат всички съществуващи правила 

и регламенти на ЕС – така наречените 
„достижения на правото“

Присъединяване на Швеция, 
Финландия и Австрия
С присъединяването на Швеция, Финландия 
и Австрия държавите членки в ЕС стават 
вече 15. Норвегия прави втори опит за 
присъединяване, но отново на референдум 
норвежкият народ гласува против. 

Присъединяване на Румъния и 
България
България и Румъния се присъединяват през 
2007 г. Присъединяването им увеличава броя 
на държавите членки на 27. 

Обединение на Германия  
Източна и Западна Германия искат да бъдат 
обединени отново като държава. Другите 
държави членки изразяват съгласие относно 
обединението, при условие че Германия 
бъде изцяло включена в европейското 
сътрудничество, както икономически, така и 
политически. 

Присъединяване на Чешката 
република, Кипър, Естония, Унгария, 
Латвия, Литва, Малта, Полша, 
Словакия и Словения.
На 1 май 2004 г. в ЕС са приети десет нови 
държави членки. С това общият брой на 
държавите членки достига 25. 

Присъединяване на 
Хърватия 
Хърватия влиза в ЕС на 1 юли 2013 г. Сега 
държавите членки са 28. 



В бъдеще? 

Белгия

Люксембург

Германия

Нидерландия

Франция

Испания
Португалия

Обединено 
кралство

Финландия

Полша

Хърватия
Италия

Унгария

Словения

Австрия

Чешка република

Словакия

Малта

Румъния

България

Кипър

Гърция

Латвия

Литва

Естония

Швеция

Дания
Ирландия

* Това име не засяга позициите относно статута на Косово и е в съответствие 
с Резолюция № 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и насоките на 
Международния съд относно обявяване на независимост на Косово. 

Държави – кандидатки за 
членство, и потенциални държави 
членки  
Понастоящем има пет държави, официално 
кандидатстващи за членство в ЕС. Това са:
- Албания 
- Бивша югославска република Македония 
- Черна гора
- Сърбия 
- Турция
Държава кандидатка за членство е тази, 
която успешно е подала молба за членство. 
Преговорите за присъединяване между тази 
държава и ЕС са започнати. Поради многото 
правила и регламенти на ЕС, които всяка 
държава кандидатка трябва да приеме, за 
завършването на преговорите се изисква 
време. През този период кандидатките се 
подпомагат финансово, административно и 
технически. 

В допълнение към държавите – кандидатки за 
членство, има и няколко потенциални държави 
членки. Тези държави са обявили официално, 
че искат да се присъединят към ЕС, но не са 
започнати преговори. Това са:
-  Босна и Херцеговина 
-  Косово*

ЗАДАЧА        Оцветете държавите според годината на присъединяване. 

Отново 27 държави? 
През юни 2016 г. незначително мнозинство от 
граждани на Обединеното кралство гласуват 
в подкрепа на напускането на Европейския 
съюз. Преговорите как да се организира 
това напускане, известно още като „Брекзит“ 
или „излизането на Обединеното кралство 
от ЕС“, започват през март 2017 г. и следва 
да приключат до 2019 г. Към момента на 
изготвяне на настоящия текст все още се водят 
преговори и резултатът е неясен. 
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КАКВО ПРАВИ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ?
Членството в ЕС промени изцяло нашите държави и ежедневието ни. Преди всичко ЕС гарантира 
мир между държавите – членки на ЕС. Освен това отворените граници и въвеждането на еврото 
са едни от най-забележителните постижения на Европейския съюз. По-долу ще разгледаме някои 
от правилата и регламентите, изготвени от ЕС досега. Ще научим също и за какво се изразходват 
парите на ЕС. 

1. НЯКОИ ПРИМЕРИ
- Регламентите на ЕС определят условията за безопасност, на които трябва да отговаря 

вашият смартфон (и други продукти). 

- Регламентите на ЕС определят да получите минимална гаранция от две години при 
закупуване на нов таблет, прахосмукачка и т.н. (всякаква електроника). 

- Благодарение на ЕС от юни 2017 г. бяха премахнати таксите за роуминг (допълнителни 
такси при обаждания, изпращане на текстови съобщения или използване на интернет в 
чужбина) в рамките на ЕС.

- Регламентите на ЕС определят, че всеки служител (на пълно работно време) има право на 
най-малко 20 работни дни платен годишен отпуск. 

- ЕС гарантира, че сте осведомени за това колко калории съдържа вашата кутийка 
безалкохолно и какви съставки са били използвани. 

- ЕС има строги правила за производството на храни. Той гарантира безопасността на 
месото, хлебните изделия и консервираните храни, които консумирате. 

- ЕС гарантира вашите права на пътници като негови граждани. Например, когато вашият 
полет се отложи, авиокомпанията трябва да ви даде компенсация (в зависимост от броя 
часове закъснение).
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2. НЯКОИ ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ  
ОТВОРЕНИ ГРАНИЦИ: ЕДИННИЯТ ПАЗАР И ШЕНГЕН

1. Единният пазар
На 1 януари 1993 г. границите между 
държавите от ЕС се отвориха за свободното 
движение на стоки, служители, услуги и 
капитал.

По същество свободното движение на 
стоки предполага, че всички товарни 
превози, които преди това е трябвало 
с часове да се редят на опашка на 
различните гранични контролно-
пропускателни пунктове, вече могат 
да пътуват от една държава в друга без 
никакъв проблем. Това, разбира се, 
спестява много време за европейските 

дружества. 

Свободното движение на хора най-общо е свободно движение на работници: то позволява на 
гражданите на ЕС да работят във всяка държава – членка на ЕС, без да се нуждаят от разрешение 
за работа. Това свободно движение се отнася и за студенти (които могат да учат във всяка от 
държавите членки) и пенсионери (които могат да живеят във всяка от държавите членки).

Свободното движение на услуги предполага, че дружествата могат да предлагат своите услуги 
във всяка държава – членка на ЕС, без да се налага да плащат специални данъци за това. Това 
свободно движение на услуги също така прекрати монопола на дружествата, които предлагат 
обществени услуги в областта на телекомуникациите, енергетиката и транспорта. С някои 
изключения, повечето от тези услуги, като например въздушното движение, сега се предлагат от 
няколко частни дружества, като се има предвид, че преди те са били предлагани само от едно 
изцяло (или частично) държавно дружество. 

И накрая, свободното движение на капитали означава, че парите могат да се движат свободно 
в рамките на ЕС.

2. Шенгенското пространство
Шенгенското споразумение (одобрено през 1985 г., в сила от 1995 г.) означава премахването на 
проверките по вътрешните граници за хората, пътуващи от една държава в друга, и прилагането 
на обща визова политика. Шенгенското пространство функционира като единна държава за 
целите на международните пътувания с контрол по външните граници за пътниците, които 
влизат и излизат от пространството. Има общи визи и няма контрол по вътрешните граници. 
Понастоящем то се състои от 26 държави. Не всички държави – членки на ЕС, принадлежат 
към Шенгенското пространство: Ирландия и Обединеното кралство решиха да не участват. 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария обаче, всяка от които не е държава – членка на 
ЕС, се присъединиха към Шенгенското пространство. България, Хърватия, Кипър и Румъния са 
задължени да се присъединят към Шенгенското пространство в бъдеще, след като изпълнят 
необходимите изисквания за безопасност. 
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ЗАДАЧА   Очертайте върху тази карта външните граници на Шенгенското пространство. 

1.

Държави от Шенген, които са членки на ЕС

 Държави от Шенген, които не са членки на ЕС (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария)

Държави – членки на ЕС, които понастоящем не участват в Шенгенското пространство, но са задължени да се присъединят в 
бъдеще (България, Хърватия, Кипър, Румъния) 

Държави – членки на ЕС, които не са се включили в Шенгенското споразумение (Обединеното кралство, Ирландия)

Карта: Държави в Шенгенското пространство (2017 г.)
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 Еврозона: Държави – членки на ЕС, които използват еврото като официална валута (19) 

 Държави – членки на ЕС, които са длъжни да въведат еврото в бъдеще (7) 

 Държави – членки на ЕС, които отказват да въведат еврото (2) 

Карта: Еврозоната (2017 г.). 

ЕВРОТО
Преди 2002 г. почти всяка държава от ЕС има своя собствена валута. Германия използва марката, 
Испания използва песетата, Франция използва франка и т.н. През 1992 г. е решено да се въведе 
единна европейска валута. Това би позволило на гражданите да пътуват по-лесно и, което е 
по-важно, разходите за обменните курсове (таксите, които банките налагат при обмен на валута) 
изчезват, което е особено добра новина за дружествата, работещи в рамките на ЕС. 

Не всички държави от ЕС използват еврото като своя официална валута: Две държави не бяха 
готови за промяна на валутата и решиха да не участват: Обединеното кралство и Дания. Тъй като 
другите държави, които все още използват своята национална валута, се присъединяват към ЕС 
едва след като това решение е взето, те са длъжни да въведат еврото в бъдеще. Докато не изпълнят 
необходимите изисквания за преминаване към еврото, те продължават да използват своята 
национална валута. Тези държави са: България, Хърватия, Чешката република, Унгария, Полша, 
Румъния и Швеция. Швеция обаче умишлено избягва изпълнението на изискванията за приемане, 
тъй като на референдум през 2003 г. шведският народ отхвърли присъединяването към еврозоната. 
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3. ПО КАКВИ ВЪПРОСИ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЕС? 
Има няколко политически равнища, на които се вземат решения по определени въпроси. Най-
общо казано, правилото е: решението да се взема възможно най-близо до хората. Това означава 
например, че ражданията и браковете се регистрират на местно равнище. Или си представете 
какво би станало, ако ЕС отговаря за определяне на ограничението на скоростта по всички 
пътища в целия ЕС: тази работа е невъзможна за хора, които не са запознати с местните условия. 
Ето защо е по-добре това да определят местните, регионалните или националните органи. 

ПОЛИТИЧЕСКИ РАВНИЩА В БЪЛГАРИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

28 ОБЛАСТИ 

265 ОБЩИНИ

Както вече беше споменато, уникално е, че държавите доброволно „са отстъпили“ някои от своите 
компетентности на по-високо политическо равнище – Европейския съюз. С течение на годините 
с всеки нов договор държавите са давали на ЕС повече компетентности и повече правомощия, 
защото считат, че това е необходимо за засилено сътрудничество. Като общо правило ЕС отговаря 
за онези въпроси, които е по-добре да бъдат решени на равнище ЕС, отколкото на национално 
равнище. 

Вследствие на това законодателството на ЕС винаги има предимство: ако на национално равнище 
или на всяко друго политическо равнище се създаде закон, който е в нарушение на правило или 
регламент на ЕС, европейското решение винаги ще има приоритет.
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Основните области на политиката на ЕС са:
- Всичко, свързано с единния пазар: Всички 

продукти, продавани в ЕС, трябва да спазват 
същите стандарти и да отговарят на същите 
изисквания за безопасност. Значителна част 
от законодателството се занимава с това как 
следва да бъдат произвеждани продуктите, 
какви трябва да бъдат крайните продукти и 
как могат да бъдат продавани. 

 ЕС също така установява определени 
принципи в рамките на регламентите за 
единния пазар:
-  Защита на потребителите: Безопасни ли са продуктите? Безопасна ли е храната? 

Получава ли потребителят достатъчно информация? Дружествата справедливо ли третират 
потребителите? 

-  Хуманно отношение към животните: ЕС проучва дали и как продуктите могат да бъдат 
произведени по начин, който предполага хуманно отношение към животните. Например, ЕС 
налага правила относно минималния размер на клетките за пилета и свинарниците. 

-  Екологични норми: Произвеждат ли се продуктите с грижа за опазване на околната среда? 
Например, ЕС налага строги правила за образуването на отпадъци. 

- Международни търговски договори: 
ЕС желае също така да търгува с други 
държави по света и договаря търговски 
споразумения като един субект. В 
качеството си на такъв ЕС вече има 
търговски споразумения например с 
Южна Корея и Канада и преговаря по нови 
споразумения с много други (групи от) 
държави навсякъде по света. 

- Еврото: Европейската централна банка отговаря за паричната политика на държавите от 
еврозоната. Поради кризата в еврозоната са прехвърлени повече правомощия на европейско 
равнище. Например, през 2014 г. е основан банковият съюз, който упражнява надзор върху 
европейските банки. 

- Селско стопанство и рибарство: Този 
сектор е важен още от самото начало на 
европейското сътрудничество. Нашите 
доставки на храни зависят от него и ЕС 
иска да предотврати недоимък, подобен на 
този, който сполетява Европа след Втората 
световна война. 

Церемония по подписването на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
(ВИТС), 30.10.2016 г.
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- Гражданство на ЕС: Всяко лице, което е гражданин на някоя от държавите от ЕС, автоматично 
се превръща в гражданин на ЕС. Това гражданство на ЕС ви дава редица важни права. Например, 
като гражданин на ЕС можете да се движите и да пребивавате свободно в ЕС. Или, ако живеете в 
друга държава от ЕС, имате право да гласувате в нея на общински и на европейски избори. 

- Изменение на климата: Глобалното 
затопляне засяга всички държави по света, 
включително всички държави – членки на ЕС. 
ЕС иска да спре глобалното затопляне и да се 
справи с последствията от една вече по-топла 
планета. Следователно Съюзът налага мерки 
за по-голяма енергийна ефективност, по-
голяма употреба на енергия от възобновяеми 
източници и отделяне на по-малко CO2. 

- Социални мерки: Що се отнася до социалните въпроси, решенията се взимат главно от 
държавите членки (например, детски надбавки, обезщетения и пенсии). Независимо от това, ЕС 
предприе някои мерки в тази област. Например, ЕС определи минимален период за родителски 
отпуск (четири месеца за всеки родител), норми за безопасност за сигурността на служителите и 
минимум 20 дни отпуск за служители на пълно работно време в ЕС. 
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4. ЗА КАКВО СЕ ИЗРАЗХОДВАТ СРЕДСТВАТА НА ЕС?
Освен изготвянето на законодателство в рамките на своите компетентности, ЕС изразходва 
средства и за неща, които счита за важни, за да стимулира определено поведение. Например, ЕС 
иска да създаде повече работни места, да намали бедността и да намали младежката безработица. 
Всичко това са области, които попадат в компетентността на националните правителства. Като 
предоставя средства за определени проекти, ЕС все пак може да окаже въздействие в тези 
области. 

На графиката по-долу е показано как ЕС изразходва средствата си в няколко области за периода 
2014 – 2020 г. Общата сума е 1 082 милиарда евро за седем години, което се равнява на около 155 
милиарда евро всяка година. 

Администрация   6,4%

Глобална Европа 6,1%

Сигурност и гражданство 1,6%

Устойчив растеж:  38,9% 
Природни ресурси

ИНТЕЛИГЕНТЕН И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ 47,0%

Икономическо, социално и 
териториално сближаване 33,9%

конкурентоспособност за 
растеж и работни места 13,1%

Изображение: разделение на бюджета за периода 2014 – 2020 г. (многогодишна рамка)
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Интелигентен и приобщаващ растеж: 
Икономическо, социално и териториално сближаване
Чрез структурните фондове за „интелигентен и приобщаващ растеж“ ЕС развива 
инфраструктурата и генерира икономически растеж. Например, ЕС инвестира в много видими 
строителни проекти като автомагистрали, ветроенергийни паркове, летища и схеми за градско 
възстановяване. С тази част от бюджета се инвестира повече в регионите, които са по-малко 
богати, за да могат постепенно да се издигнат до същото равнище на благосъстояние както по-
богатите региони. 

Карта на регионите на сближаване, 2014 – 2020 г.

Всички региони получават средства, но по-малко развитите получават по-голяма част от 
средствата по структурните фондове. 

Източни: http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/how/is-my-region-covered 

по-развити региони, 

региони в преход, 

по-слабо развити региони. 
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Интелигентен и приобщаващ растеж:  
конкурентоспособност за растеж и работни места
С тази част от бюджета ЕС инвестира в научни изследвания и технологично 
развитие и подобрява условията на трудова заетост в Европа. Инвестира се 
също така в образователни, транспортни, енергийни и цифрови мрежи, за да се 
подобри комуникацията в цяла Европа. Това е например частта от бюджета, която 
предоставя средствата за програмата Еразъм+ за обмен на ученици и студенти и 
сътрудничество в областта на образованието (в основното, средното и висшето 
образование). 

Устойчив растеж: Природни ресурси
Много е важно в рамките на ЕС да има достатъчно, безопасно и висококачествено 
производство на храни. Поради това голяма част от бюджета предоставя средства 
на земеделските стопани чрез директни плащания и подпомагане на развитието 
на селските райони. 

Администрация
С тази част от бюджета ЕС плаща на своите служители и за (поддръжката на) 
сградите на европейските институции, като например Европейския парламент, 
Съвета на министрите, Европейската комисия и др. 

Глобална Европа
ЕС заделя определена сума също и за държави и райони извън ЕС. ЕС и неговите 
държави членки, взети заедно, са най-големият световен донор на помощ за 
развитие. По-голямата част от помощта е насочена към най-бедните и най-слабо 
развитите държави. В допълнение към дългосрочната помощ, ЕС реагира на 
извънредни ситуации, като предоставя финансиране за заплащане на храна, 
подслон и основни грижи за хора, засегнати от конфликти и природни бедствия.  

Сигурност и гражданство
Гражданите следва да се чувстват в безопасност в рамките на ЕС. Един от 
фондовете в рамките на тази част от бюджета е фонд „Вътрешна сигурност“, който 
се занимава с борбата срещу престъпността и тероризма. 
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ЕС И НЕГОВИТЕ ЦЕННОСТИ
Член 2 от Договора за Европейския съюз гласи, че:
„Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата 
на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези 
ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството 
между жените и мъжете.“
Всички държави – членки на Европейския съюз, приемат тези ценности като основа на Съюза. 
Европейската традиция и самата основа на Европейския съюз подчертават тези ценности като 
ръководни принципи за съвместно съжителство и организиране на обществото, обществения 
живот и политиката. 

Как ЕС прилага тези ценности на практика? Няколко примера:

ДЕМОКРАЦИЯ
Система на управление от страна на хората, обикновено 
чрез избрани представители.

- На всеки пет години гражданите на ЕС избират пряко 
своите представители в Европейския парламент. 
Следващите избори ще се проведат през 2019 г.

- Гражданите на ЕС, които живеят в друга държава от ЕС, имат право да гласуват или да 
бъдат избирани на общинските избори и на европейските избори по местоживеене. 
Например, ако една гъркиня живее в Берлин, тя може да бъде избрана за кмет в Берлин. 

- Европейска граждански инициатива: Ако един милион граждани от седем различни 
държави подпишат петиция, те могат да призоват Европейската комисия да направи 
законодателно предложение.

- Европейският парламент осъществява наблюдение на изборите в държави извън ЕС с 
цел насърчаване на свободни и честни избори, например в Египет или Украйна. 

СВОБОДА
Свободни сме да действаме, да говорим или да мислим 
каквото искаме. Свобода е и състоянието, при което не 
сме лишени от свобода или поробени. 

- Гражданите на ЕС могат да пътуват свободно на 
територията на целия ЕС.

- Дружествата нямат право да събират лични 
данни, освен при строги условия. Това е 
нашето право на неприкосновеност на личния живот и защита на данните. 

- Гражданите на ЕС са свободни да работят във всяка държава – членка на ЕС, без да се 
нуждаят от разрешение за работа.

- В ЕС човек може да изрази мнението си, без да се страхува, че ще попадне в затвора. 
Това е нашата свобода на словото. Не се позволява само език на омразата, който 
призовава да се вреди на други (групи от) хора. 

© European Union 2017 – Source: EP
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СОЛИДАРНОСТ
Всички ние сме ангажирани и отговорни един за друг. 
Солидарността е за взаимна подкрепа в рамките на 
една група. 

- По-малко богатите региони на ЕС получават 
допълнителна финансова подкрепа.

- Държавите – членки на ЕС, се договарят да 
си помагат взаимно, ако някоя от тях стане обект на терористично 
нападение или жертва на природно или предизвикано от човека 
бедствие. Тази клауза беше използвана за пръв път след нападенията в 
Париж през 2015 г.

- Европейският фонд за приспособяване към глобализацията помага 
на хората да си намерят нова работа или да получат професионално 
обучение, ако изгубят работата си заради глобализацията, например ако 
предприятието се е преместило в държава с нископлатен труд. 

- ЕС и неговите държави членки, взети заедно, са най-големият световен 
донор на помощ за развитие. 

РАВЕНСТВО/НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Всеки е равен по отношение на статута, правата (пред 
закона) и възможностите.  

- Гражданите на ЕС, които учат в друга държава – 
членка на ЕС, плащат еднаква такса за обучение 
както студентите от тази държава. Например 
италиански студент, който учи в Париж, плаща 
съвсем същата такса както студент с френско гражданство.

- При раждане или осиновяване на дете и майката, и бащата имат право на 
най-малко четири месеца родителски отпуск, за да се грижат за детето.

- В ЕС гражданите са защитени от това да им бъде отказана работа или да 
бъдат уволнени заради тяхната сексуална ориентация. 

- Всяка година Европейският парламент отбелязва и чества 
Международния ден на жената (8 март), за да насърчава равенството 
между половете. 

 

© European Union, 2013 – Source: EP
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ПРИНЦИПИ НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА/
ПРАВОСЪДИЕ
Всички лица и институции са подчинени и отговарят 
на ясни и справедливи закони, които се прилагат и 
изпълняват справедливо. 

- Всички пострадали от престъпление и 
заподозрени лица имат право на справедлив 
съдебен процес в ЕС. Всички заподозрени са невинни до доказване на 
вината им в съда. 

- Пострадалите от престъпление и заподозрените в престъпление или 
произшествие трябва да бъдат информирани за правните процедури 
на език, който разбират. Тази услуга се заплаща от държавата членка, в 
която се провежда съдебният процес. 

- Държавите – членки на ЕС, които не спазват принципите на правовата 
държава, могат да получат предупреждение, санкция или да бъдат 
временно изключени от процеса на вземане на решения в ЕС. 

- Държавите – членки на ЕС, трябва да спазват правилата и разпоредбите 
на ЕС. В противен случай могат да бъдат съдени от Съда на ЕС. 

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
Правата на човека са основни права и свободи, 
които принадлежат на всеки човек в света. Те трябва 
винаги да бъдат зачитани и защитавани.

- Европейският парламент присъжда наградата 
„Сахаров“ на хора по целия свят, които имат 
изключителен принос за защитата на правата на 
човека. 

- ЕС разполага със специален представител за правата на човека. 
Неговата/нейната роля е да насърчава политиката на ЕС в областта на 
правата на човека в чужбина.

- Веднъж месечно в Европейския парламент се провеждат разисквания 
относно груби нарушения на правата на човека по целия свят. По този 
начин се обръща внимание на нарушенията на правата на човека.

- Всички държави – членки на ЕС, трябва да подпишат и да спазват 
Европейската конвенция за правата на човека. 

© European Union, 2013 – Source: EP
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ТОЛЕРАНТНОСТ/ПЛУРАЛИЗЪМ
Ние приемаме и зачитаме съществуването на 
различни мнения и поведение в обществото, 
включително тези, които не харесваме или с които 
не сме съгласни.

- Всеки човек е свободен да изповядва или да 
смени своята религия или убеждения.

- ЕС подпомогна проект, в който журналисти от ромски и неромски 
произход заснеха 25 късометражни филма за ромските общности. 
Целта на проекта беше да се преодолеят стереотипите в медиите, 
отразяващи темата за ромите, които оказват влияние върху 
общественото възприятие. 

- Държавите – членки на ЕС, трябва да се борят срещу езика на 
омразата въз основа на раса, пол, религия или националност, 
използван в телевизионни предавания. 

- Медиите трябва да представят обществото във всичките му 
измерения. Мониторингът на плурализма на медиите в ЕС проверява 
дали това е така. 

ЗАЧИТАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО
Физическата и психическата неприкосновеност 
на хората следва винаги да бъде зачитана.

- Смъртното наказание е забранено във всички 
държави от ЕС.

- Изтезанията са забранени във всички държави 
от ЕС.

- Всички лица, търсещи убежище в ЕС, имат право на подслон, храна 
и санитарни услуги по време на процедурата за предоставяне на 
убежище.

- Детският труд, робството и експлоатацията на труда са забранени в 
ЕС.

 Повече информация за това как ЕС прилага на практика своите ценности може да бъде 
намерена в приложението EU Charter App (Харта на ЕС): http://fra.europa.eu/en/charterapp 
(налично на английски, френски и немски език).
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1. ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В ЕС

1. ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС

В рамките на Европейския съюз функционират седем институции. Европейската комисия, 
Съветът на министрите и Европейският парламент са двигателят на процеса на вземане на 
решения. Европейският съвет функционира като политически орган от най-високо равнище. 
Съдът на Европейския съюз е съдебният орган. Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната 
банка за еврото и ръководи паричната политика на еврозоната. И накрая, Европейската сметна 
палата пази финансите на ЕС.

В допълнение към тези седем институции има много други специализирани агенции, органи и 
институции, като всички те играят определена роля в Европейския съюз. Може да знаете също 
например за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейския комитет на 
регионите, които са два консултативни органа към европейските институции. 

В тази глава ще откриете институциите, които участват в процеса на вземане на решения – 
Европейският съвет, Съдът на Европейския съюз и Европейската централна банка. 

През годините са създадени повече от 10 000 страници със законодателство на ЕС. Строгите 
правила и процесуалните гаранции са от съществено значение, за да се гарантира, че 
законодателството на ЕС отговаря на нуждите и очакванията на 500 милиона граждани и на 
предприятията в държавите членки. По-голямата част от законодателството трябва да бъде 
предложено от Европейската комисия и одобрено както от Европейския парламент, така и от 
Съвета на Европейския съюз, за да се превърне в закон.

© Европейски съюз, 2017 г. – Източник: ЕП
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1. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Кой?
Европейският парламент се състои от максимум 751 членове. От 1979 г. те се избират пряко 
на всеки пет години. Броят на членовете на ЕП от всяка държава членка е приблизително 
пропорционален на размера на нейното население, с минимум шест и максимум 96 членове на 
ЕП от държава членка. За преглед на броя на членовете на ЕП по държава, посетете http://www.
europarl.europa.eu/meps/bg/map.html. 

България има 17 представители в Европейския парламент. За преглед на настоящите членове 
на ЕП от България (мандат 2014 – 2019 г.), посетете www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-
членове-на-еп. 

Председателят на Европейския парламент се избира за срок от две години и половина, което 
представлява половината от мандата на членовете на ЕП, и може да бъде преизбиран. Настоящият 
председател е Антонио Таяни. 

Знаете ли, че: Обединеното кралство и излизането на Обединеното кралство от ЕС: какво се 
случва със 73-те места?
Тъй като Обединеното кралство води преговори за напускане на Европейския съюз, са 
предложени няколко варианта за неговите 73 места в Европейския съюз. Някои твърдят, че 
те следва да бъдат преразпределени между всички държави членки. Други твърдят, че те 
следва да останат незаети и Парламентът следва да продължи с по-малко места. Особено 
когато към ЕС ще се присъединят нови държави, би било по-просто да се определят места 
за новите държави, без да се налага да се преразпределят съществуващите. Друга идея е 
местата да се „европеизират“ и да се създаде паневропейска избирателна колегия за тези 
места, което означава, че тези членове на ЕП ще бъдат избирани от всички европейци, а 
няма да бъдат изпратени от държавите членки, какъвто е случаят сега. 

Най-вероятният вариант ще бъде комбинация от първите два: броят на членовете на ЕП 
ще бъде намален от 751 на 705. По този начин 46 от 73-те места на Обединеното кралство 
ще бъдат на разположение за евентуални нови държави членки. Другите 27 места на 
Обединеното кралство ще бъдат разпределени сред 14 държави членки, които сега са по-
слабо представени. Идеята за паневропейски места вероятно ще бъде отхвърлена. 

© Европейски съюз, 2017 г. – Източник: ЕП 
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Задачи 
Европейският парламент е законодателният орган на ЕС, който определя бюджета на ЕС и 
наблюдава всички институции на ЕС. 

- Споделени законодателни правомощия: Заедно със Съвета на ЕС Европейският парламент 
приема законодателство на ЕС въз основа на предложения на Европейската комисия. 

- Бюджетни правомощия: Европейският парламент взема решение за целия годишен бюджет 
на ЕС заедно със Съвета на Европейския съюз. ЕП има последната дума.

- Надзорни правомощия: Парламентът упражнява надзор върху работата на Европейската 
комисия и на другите институции на ЕС. Той избира също така председателя на Европейската 
комисия и има правомощията да одобрява/отхвърля Европейската комисия като цяло. 

Функциониране
Членовете на Европейския парламент са там, за да представляват вашите интереси в ЕС. 
Членовете на ЕП заемат местата си не според тяхната националност, а според политическото си 
семейство или група. Понастоящем в Европейския парламент има осем политически групи (вж. 
изображението). 

Изображение на разпределението на местата според политическите групи в Европейския парламент въз основа на резултатите от изборите от 2014 г. (2014 – 2019 г.). 

Законодателната работа се подготвя в по-малки тематични парламентарни комисии, например 
комисията по земеделие или комисията по транспорт. В Европейския парламент се гласува с 
мнозинство от гласовете. 

Официалното седалище на Европейския парламент е в Страсбург. Всеки месец членовете на 
ЕП заседават една седмица в Страсбург на (редовна) пленарна сесия. През останалите седмици 
членовете на ЕП провеждат заседания на парламентарните комисии, заседания на политическите 
групи и междинни пленарни сесии в Брюксел. Секретариатът на Европейския парламент се 
намира в Люксембург.

Знаете ли, че: „Единство в многообразието“

В сегашния ЕС с неговите 28 държави членки има 24 официални езика. Всеки член на ЕП 
има право да говори на своя език в Европейския парламент. Също така всички официални 
документи на ЕС са налични на 24-те езика, така че всеки гражданин на ЕС да има достъп до 
тези документи на своя език. 

  Допълнителна информация http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
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2. ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

Кой?
Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите 
членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Повечето 
държави, включително България, изпращат на заседанията на Европейския съвет своя министър-
председател. Някои държави, като Франция, изпращат своя президент. Сегашният постоянен 
председател на Европейския съвет е Доналд Туск. 

Задачи
Европейският съвет не е една от законодателните институции на ЕС, така че не договаря и 
не приема закони на ЕС. Вместо това той определя цялостната политическа насоченост и 
приоритети на ЕС. Поради това Европейският съвет има много голямо влияние; там се вземат 
основните политически решения. Той обсъжда и решава например дали една държава може 
да стане член на ЕС, дали сътрудничеството в определени области ще се задълбочи и как ЕС се 
справя с текущи събития като кризата с бежанците. 

Функциониране
Европейският съвет заседава най-малко четири пъти годишно, основно в Брюксел. На практика 
заседанията се провеждат по-често. Особено по време на криза европейските срещи на 
високо равнище са с по-голяма честота, какъвто беше случаят по време на кризата с еврото. 
Такава европейска среща на високо равнище винаги получава голямо внимание от страна на 
медиите. Традиционно по време на всяко заседание се прави обща снимка на държавните или 
правителствените ръководители (вж. снимката).

Обикновено решенията се вземат с консенсус, което означава, че всички държавни 
ръководители следва да одобрят съвместните договорености. 

  Допълнителна информация http://www.european-council.europa.eu/bg/

Групова снимка на европейската среща на високо равнище на 29 септември 2017 г. © Европейски съюз 
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3. СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ

Кой?
Съветът на Европейския съюз или Съветът на 
министрите се състои от 28 членове; по един 
министър за всяка държава членка. Всъщност има 
десет състава на Съвета (вж. карето). Министрите 
заседават в съответствие с техните области 
на политика. Следователно кои министри да 
присъстват на заседанието зависи от темата. 
Например, ако се взема решение относно таксите 
за роуминг, ще се проведе заседание на Съвета 
по транспорт, телекомуникации и енергетика с 
министрите на телекомуникациите на държавите 
членки. Ако разглежданата тема е финансирането, 
ще се проведе заседание на Съвета по 
икономически и финансови въпроси (Ecofin) с 
министрите по икономическите и финансовите 
въпроси на държавите членки. 

Задачи
Съветът има следните задачи:

- Споделени законодателни правомощия: Заедно с Европейския парламент Съветът 
на ЕС договаря и приема законодателството на ЕС въз основа на предложения на 
Европейската комисия. 

- Бюджетни правомощия: Съветът на ЕС приема годишния бюджет на ЕС заедно с 
Европейския парламент.

- Координация на политиките на държавите членки: Съветът отговаря за 
координирането на политиките на държавите членки в конкретни области като 
образование, култура, икономическа и фискална политика и политика по заетостта. 

Десетте състава на Съвета
- Общи въпроси

- Външни работи

- Икономически и финансови въпроси 
(или Съвет по икономически и финансови 
въпроси „Ecofin“)

- Правосъдие и вътрешни работи 

- Заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси

- Конкурентоспособност (единен пазар, 
промишленост, научни изследвания и 
космическо пространство)

- Транспорт, телекомуникации и енергетика

- Селско стопанство и рибарство

- Околна среда 

- Образование, младеж, култура и спорт

Заседание на Съвета на министрите на Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN), февруари 2017 г. © Европейски съюз
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- Разработване на общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС: Съветът 
определя и прилага външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа на 
насоките, определени от Европейския съвет. 

Функциониране
Министрите в Съвета на Европейския съюз представляват своята държава и следователно 
защитават интересите на държавата си. 

Обикновено Съветът гласува с квалифицирано мнозинство, наричано още „правило за двойното 
мнозинство“. Квалифицирано мнозинство се постига, когато са изпълнени две условия: 

- 55% от държавите членки гласуват „за“ (понастоящем това означава 16 от 28 държави 
членки)

-  тези държави членки представляват най-малко 65% от общото население на ЕС. 

Това означава, че предложенията могат да бъдат блокирани от най-малко 4 държави членки, 
представляващи 35% от общото население на ЕС. В някои случаи Съветът гласува с единодушие, 
при което всички държави трябва да одобрят дадено законодателно предложение

  Допълнителна информация http://www.consilium.europa.eu/bg/home/ 
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4. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Кой?
Европейската комисия се състои от 28 членове на Комисията, по един от всяка държава членка. 
Всеки член на Комисията (комисар) отговаря за собствената си специфична област на политика. 
На всеки 5 години се определя нов колегиум на членовете на Комисията. Настоящата Комисия 
действа от 2014 до 2019 г. Мария Габриел е настоящият български член на Комисията. Тя отговаря 
по въпросите за цифровата икономика и цифровото общество. 
Настоящият председател на Комисията е Жан-Клод Юнкер, с люксембургско гражданство. 

Задачи
Европейската комисия е „правителството“ на Европейския съюз. Тя притежава:

- Право на инициатива: Комисията е единствената институция, която може да изготвя 
законодателни предложения, което я прави двигателя на процеса на вземане на решения 
в Европа. Например, ако Комисията счита, че вносът на тюленови продукти следва да бъде 
забранен в ЕС, тя ще направи законодателно предложение по този въпрос. 

- Изпълнителни правомощия: Комисията изпълнява правилата и регламентите на 
Европейския съюз. Това означава, че Комисията отговаря за ежедневното управление на 
Съюза. 

- Правомощия за наблюдение: Комисията наблюдава дали всички участници, 
например държавите членки и дружествата, спазват европейските закони. Например 
Комисията глоби дружеството Microsoft заради нарушаване на европейските правила за 
конкуренцията. 

В допълнение към всички тези отговорности Комисията представлява Европейския съюз в 
чужбина и в международни организации, като например Световната търговска организация (СТО).

Функциониране 
Европейската комисия утвърждава общите интереси на Европа. Членовете на Комисията се 
опитват да вземат възможно най-много решения с консенсус. В други случаи те правят това с 
мнозинство от гласовете (всеки член на Комисията има един глас).

  Допълнителна информация https://ec.europa.eu/commission/index_bg

Европейската комисия 2014 – 2019 г. © Европейски съюз, 2017 г.
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5. СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Кой?
В Съда на Европейския съюз има 28 съдии: по един от всяка държава членка. Единадесет 
генерални адвокати помагат на съдиите при изготвянето на решения. 

Задачи
Съдът действа като независим арбитър, който издава решения, когато възникват проблеми 
между държавите членки, институциите и гражданите на Европейския съюз. Съдът също така 
тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че се прилага по един и същ начин във всички 
държави от ЕС, и гарантира, че всички държави членки и институции на ЕС спазват правото на 
ЕС. 

Пример за решение на Съда: Браун срещу Rentokil

Мери Браун, британка, работеща като шофьор за Rentokil, е уволнена, след като не била в 
състояние да работи за дълъг период от време поради проблеми, свързани с бременността. 
През 1998 г. Съдът на Европейския съюз постановява, че това освобождаване е в нарушение 
на европейското право. Съдът преценява, че уволнението на Браун е дискриминация, 
свързана с пола. 

  Допълнителна информация https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/bg/ 

Съд на Европейския съюз. Заседание на Съда, голям състав © Европейски съюз
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6. ЕВРОПЕЙСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (ЕЦБ)

Кой?
Европейската централна банка (ЕЦБ) е създадена през 1998 г. и отговаря за европейската 
икономическа и парична политика и за управлението на еврото. 

От ноември 2011 г. председател на ЕЦБ е Марио Драги, с италианско гражданство. 

Най-висшият орган на ЕЦБ за вземане на решения е Управителният съвет. Този съвет се състои от 
шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на националните централни банки от 
19-те държави в еврозоната. 

Задачи
Една от най-важните задачи на ЕЦБ е да гарантира ценовата стабилност в еврозоната, за да 
предпазва от инфлация покупателната способност на еврото. Тя прави това чрез управление 
на размера на средствата в обращение. ЕЦБ определя лихвените проценти и наблюдава 
движението на цените в цялата еврозона, а също така емитира евробанкноти. 

От 2014 г. ЕЦБ получи нова задача, отделна от трите предишни, свързани с паричната политика: 
банков надзор. Договорено е всички големи банки в еврозоната да попадат под прекия надзор 
на ЕЦБ.

Функциониране 
ЕЦБ си сътрудничи с европейската система на централните банки (това са ЕЦБ и всички 
национални банки на държавите – членки на ЕС) и е независима. Основният акцент на политиката 
на ЕЦБ е общият интерес на еврозоната. 

  Допълнителна информация http://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.
bg.html

Управителният съвет на Европейската централна банка ©Европейски съюз
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2. КАК СЕ СЪЗДАВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС 

Процесът на вземане на решения в Европейския съюз: Обикновена законодателна процедура 

ПРОЦЕС
Обикновено ново европейско законодателство се създава по този начин (обикновена 
законодателна процедура):

1. Европейската комисия прави законодателно предложение

- или по своя собствена инициатива,

- или по искане на Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на министрите или 
Европейската гражданска инициатива. Европейската комисия е свободна да реши дали да 
приеме искането или не. 

2. Законодателното предложение на Европейската комисия се изпраща на Съвета на 
министрите и на Европейския парламент. 

3. Тези два органа могат да адаптират предложението според предпочитанията си и да гласуват 
по него. 

4. Когато законодателното предложение бъде прието и одобрено както от Европейския 
парламент, така и от Съвета на министрите (= компромис), се създава ново правило/
директива/регламент. 

5. Понякога законът трябва да се прилага в своята цялост в целия ЕС (= регламент), но понякога 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТСЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ 
СЪВЕТ НА МИНИСТРИТЕ

© European Union 2017© European Union 2017

© European Union 2017
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това ново европейско правило трябва да се преобразува в национално законодателство 
(= директива). В рамките на този процес държавите често имат свободата да определят сами 
конкретни неща. Например ЕС определи, че всички родители в ЕС имат право на най-малко 
четири месеца родителски отпуск. Всяка държава членка има свободата да предостави повече, 
например пет месеца, но не може да намали минималния родителски отпуск на два месеца. 

6. Европейската комисия отговаря за проверката дали държавите членки или дружествата 
прилагат коректно правилата. 

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО УЧАСТВАТ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
- В случай на конфликти или несигурност се намесва Съдът на Европейския съюз. 

- В някои случаи Икономическият и социален комитет и Европейският комитет на 
регионите консултират Европейския парламент и Съвета на министрите. 

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА
Когато повече от един милион граждани от най-малко седем различни държави от ЕС са 
подписали определено предложение, те могат да поискат от Европейската комисия да го 
разглежда като законодателно предложение.   

ЛОБИСТКИ ГРУПИ
В Брюксел има около 30 000 лобисти, които се опитват да оказват влияние на процеса на вземане 
на решения в своя собствена полза. Има лобисти, които лобират в полза на дружества, НПО или 
групи, имащи обществен интерес. 

За да се създаде повече прозрачност, от лобистите се изисква да се регистрират в регистъра за 
прозрачност (http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do). Някои инициативи 
от сектора с нестопанска цел се стремят да направят колкото е възможно по-ясно кой лобира 
най-много, колко средства се изразходват за това и т.н.: www.lobbyfacts.eu (само на английски) и 
https://corporateeurope.org. 
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3. РОЛЕВА ИГРА: ДА СЕ ПОСТАВИМ НА МЯСТОТО НА ЧЛЕН НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБСЪЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ 
В упражнението „да се поставим на мястото на член на Европейския парламент“ се обсъждат 
няколко конкретни случая. В някои случаи обсъжданията вече са приключени и ЕС вече е приел 
конкретни закони и правила. В други случаи разискването все още е в ход. По-долу ще намерите 
определена основна информация и актуалното състояние на всяко предложение за политика. 
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1. ПУШЕНЕТО В ЕС

Каква е ситуацията? 
- Всеки четвърти европейски гражданин пуши. 

- 80% от пушачите започват да пушат преди да са навършили 18 години.

- Двама от трима пушачи умират заради тютюнопушенето. 

- Годишно над 6 милиона души в световен мащаб умират в резултат на тютюнопушенето. 

- Милиони пушачи страдат от заболявания, свързани с тютюнопушенето, като например рак. 

- Според оценки на ЕС тютюнопушенето струва на европейската система на 
здравеопазването около 48,9 милиарда лева годишно. 

Тютюнът е основен убиец: двама от трима пушачи умират в резултат на тютюнопушенето, а един 
от четирима не достига 60-годишна възраст. Повечето от пушачите започват да пушат преди да 
са навършили 18 години. Маркетингът на тютюневата промишленост е насочен изрично към 
младите хора. Наричат ги „заместващи пушачи“: младите хора трябва да заместят мъртвите пушачи. 
А цигарите са много пристрастяващи: след като веднъж започнете да пушите, е много трудно да 
спрете. Наред с никотина стотици добавени вещества, като захар, амоняк или вещества, които 
потискат кашлицата, правят цигарите още по-пристрастяващи. 

Какво прави ЕС?
За да възпре младите хора да започнат да пушат, Европейският съюз се съсредоточава върху 
превенцията (= хората да не започват да пушат) и върху разубеждаването (= възможно най-малко 
хора да пушат или хората да се откажат от пушенето). 

Ето защо според европейските правила всяка кутия цигари, продавана в ЕС, съдържа 
комбинирани здравни предупреждения (снимка, текстово предупреждение и информация за 
помощ за отказ от тютюнопушенето) на официалния(ите) език(ци) на държавите от ЕС, в които се 
продават. По този начин ЕС информира купувача за опасностите от тютюнопушенето. 

Рекламирането на тютюневи изделия също е ограничено: кампаниите за насърчаване на 
тютюнопушенето са забранени. 

Примери за комбинирани предупреждения за България. Източник: Европейска комисия: https://ec.europa.eu/health/tobacco/law/pictorial_bg 
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Наред с определените правила за продажбата и рекламирането на тютюневи изделия ЕС също 
така дава препоръки на държавите от Съюза за забрана на тютюнопушенето в административните 
сгради, както и на обществени и други места. В крайна сметка обаче държавите решават сами дали 
да спазят препоръката или не. 

През 2014 г. ЕС одобри по-строги правила за тютюневите изделия. Те влязоха в сила през 2016 г.: 

- Продажбата на цигари с характерни вкусово-ароматни качества, като ментол, сега е 
забранена. 

- Предупрежденията върху цигарените кутии трябва да покриват най-малко 65% от кутията, 
като има предварително определена серия от комбинирани предупреждения за всяка 
държава (вж. снимката). 

- Има ограничение на количеството никотин в електронните цигари. 

В първоначалното законодателно предложение бяха предложени също и бели – „неутрални“ 
– цигарени кутии, като тези, използвани в Австралия, но институциите на ЕС не успяха да се 
споразумеят по този въпрос. Също така предложението за увеличаване на минималната възраст 
за закупуване на тютюневи изделия на 18 години в целия ЕС не успя да се наложи. 

Всяка държава членка може все пак да реши да прилага по-строги правила: Франция например 
реши да въведе неутрални цигарени кутии от май 2016 г. Това я прави втората държава в света 
след Австралия. Цените на тютюневите изделия също се различават в отделните държави. 
Държавата от ЕС, в която можете да си купите най-евтината кутия цигари е България – на цена 
около 5 лева. Най-скъпите цигари се продават в Ирландия и Обединеното кралство – на цени над 
19,5 лева за кутия. 
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2. МАКСИМАЛНА СИЛА НА ЗВУКА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА  
     ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА

Каква е ситуацията? 
През последните 25 години преносимите устройства за възпроизвеждане на музика станаха 
много популярни. Този процес започна с Walkman (касетофоните), които бяха последвани от 
Discman, а след това – от MP3 плейърите. Днес устройството за възпроизвеждане на музика често 
представлява приложение за смартфон. Наред с други причини използването на тези устройства 
за възпроизвеждане на музика води до проблеми със слуха или тинитус (шум в ушите) при все 
по-млади хора. Изследванията показват, че някои персонални устройства за възпроизвеждане на 
музика могат да произвеждат толкова силен звук, колкото самолет при излитане, което може да 
причини сериозни вреди. Някои факти:

- Скалата на децибелите функционира по следния начин: шумът от дъжд е 50 децибела (dB), 
от разговор – е 60 dB, а шумът в нощните клубове често е със сила 100 dB. Увеличение от 
10 децибела означава, че звукът е десет пъти по-силен. 

- Между 50 и 100 милиона души в Европейския съюз ежедневно слушат музика с 
персонални устройства за възпроизвеждане на музика (MP3 плейъри като iPod или 
устройства за възпроизвеждане на музика на мобилни телефони). 5 – 10% от тези 
европейски граждани са изложени на риск от увреждане на слуха, защото слушат 
прекалено дълго силна музика. 

- Прекалено продължителното слушане на силна музика може да причини тинитус (шум 
в ушите), бучене/пищене в ухото. В дългосрочен план това може да причини хронична 
загуба на слуха. Един от всеки пет млади хора вече страда от тинитус (шум в ушите). Един 
от всеки трима страда от това от време на време.

- Най-голямата опасност се крие в слушалките за поставяне в ушите, защото те вкарват звука 
по-дълбоко в ухото. 

- Започнете ли веднъж да губите слуха си, той не може да се възстанови. 

- Ето как можете да слушате безопасно: при 80 dB можете да слушате максимално 40 часа на 
седмица или при 89 dB – максимално пет часа на седмица. 

Снимка на Mimagephotos
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Какво прави ЕС?
Европейският съюз се грижи за слуха ни. След като научните изследвания показаха ефекта от 
продължителното слушане на силна музика, ЕС реши да предприеме действия. От март 2013 г. 
за всички персонални преносими устройства за възпроизвеждане на музика, включително за 
приложенията на мобилни телефони, се предлага следният стандарт:

- Персоналните устройства за възпроизвеждане на музика и мобилните телефони, 
продавани в ЕС, трябва да имат стандартна максимална сила на звука от 85 dB.

- Потребителите могат ръчно да увеличат звука до 100 dB. В такъв случай те ще получат 
предупреждение за рисковете за слуха при слушане над 20 часа. 

Този стандарт на ЕС е доброволен. И все пак обикновено в рамките на сектора стандартите на ЕС 
се превръщат в новото средство за измерване.
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3. ЕВРОПЕЙСКА ДЕМОКРАЦИЯ

Каква е ситуацията?
- Изборите са моментът, в който гражданите определят кой ще ги представлява на 

политическо равнище. Въпреки това всеки път на европейските избори делът на 
гласоподавателите все повече намалява : от 65% през 1979 г. на 42,6% през 2014 г. Ниската 
избирателна активност е резултат от факта, че много хора „не се интересуват от политика“ 
или считат, че „гласът ми не променя нищо“. От гласуване на европейските избори се 
въздържат най-вече младите хора (на възраст от 18 до 24 години). 

- Повечето европейци не са задължени да гласуват: Задължение за гласуване съществува 
само в Белгия, Гърция и Люксембург. Във всички останали държави – членки на ЕС, 
гражданите имат право на глас, а не задължение. 

- Някои новини, особено тези, разпространявани чрез социалните медии, са фалшиви 
новини. Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация с Източното съседство 
(East StratCom), европейска агенция, откри в рамките на 15 месеца (2016 – 2017 г.) 2500 
фалшиви новини за Европа, държавите в Европа и ЕС на 18 езика. Тези фалшиви новини 
влияят върху представата, която хората имат за ЕС (често по неблагоприятен начин). Това 
може да има сериозни последици. Например по време на кампанията за провеждане на 
референдума за излизане на Обединеното кралство от ЕС бяха разпространени много 
неверни факти за ЕС и за възможните предимства от напускането на ЕС. Това може да 
обърка хората и да ги накара да гласуват въз основа на неточна информация. 

Какво прави ЕС?
От 1979 г. насам на всеки пет години европейските граждани избират нов Европейски парламент. 
Съгласно общите правила на ЕС изборите следва да се провеждат чрез тайно гласуване и чрез 
всеобщи преки избори (един глас за всеки възрастен човек). Те следва да се провеждат също 
така по пропорционалната система на представителство. В допълнение към тези общи правила 
за избирателните процедури съществуват и национални разпоредби, които могат значително да 
се различават. Освен това гражданите могат да гласуват само за кандидати от своята собствена 
държава или от своите регионални избирателни райони. Държавите членки определят също и 
дали да съществува право на глас или задължение за гласуване. 

© Европейски съюз, 2017 г. – Европейски парламент
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За да се ангажират гражданите по-активно в европейската политика и за да стане ЕС по-
демократичен, през последните години вече има някои нови инициативи:

- Европейската гражданска инициатива: ако най-малко един милион европейски граждани 
от най-малко седем държави – членки на ЕС, подпишат дадена инициатива, те могат да 
изискат от Европейската комисия да изготви законодателно предложение. 

- „Водещи кандидати“: на последните избори през 2014 г. всяка политическа група в 
Европейския парламент определи „водещ кандидат“. Според споразумението кандидатът 
на европейската група, спечелила най-много места в Европейския парламент, ще бъде 
новият председател на Европейската комисия. Това в крайна сметка беше Жан-Клод 
Юнкер, който бе водещият кандидат на най-голямата група в Европейския парламент – 
Европейската народна партия. 

Имаше и още идеи за насърчаване на хората да гласуват на европейските избори, които до 
момента не са приведени в действие. Например: 

- Паневропейски избирателен район, така че кандидатите за Европейския парламент да 
могат да бъдат избирани от всички европейски граждани, а не само от гражданите в своята 
собствена държава или регионален избирателен район. 

- Пряк избор на председателя на Европейския съвет (по примера на прекия избор на 
президент на САЩ). 

Друга идея е гласуването в европейските избори да се направи задължително. Идеята зад това е, 
че пълната избирателна активност е единственият начин да се получи действителна представа за 
това какво искат хората. Надеждата е, че всички избиратели ще се информират добре преди да 
влязат в кабината за гласуване. Това също така гарантира, че на никого не може да бъде забранено 
да гласува. Въпреки това повечето държави членки гледат на гласуването като на право, а не като 
на задължение, което предоставя на гражданите свободата да не гласуват. 

За хората е от първостепенно значение да подават своя глас въз основа на достоверна 
информация. За да се противодейства на фалшивите новини за ЕС, през 2015 г. беше създадена 
Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom). Тази 
агенция следи, анализира и противодейства на фалшиви новини за ЕС, идващи най-вече от Русия. 
ЕС няма да наказва разпространяването на невярна информация, защото е подписал Всеобщата 
декларация за правата на човека. Този договор включва свобода на изразяване на мнение, 
достъп до информация и свобода на печата. Свободата на печата означава, че свободните и 
независими медии могат да съобщават новини без страх от намеса, наказателно преследване или 
дискриминация. 

 Повече информация за европейската избирателна система: www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/
bg/FTU_1.3.4.pdf. 

 Уебсайт относно фалшиви новини за ЕС, документирани от Оперативната група за 
стратегическа комуникация с Източното съседство (East StratCom) : https://euvsdisinfo.eu/ 
(само на английски, немски и руски език)
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4. ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯ

Каква е ситуацията?
В продължение на години организациите, защитаващи правата на животните, се борят за правата 
на животните в изпитвателните лаборатории. Понякога тези изпитвания нито са необходими, нито 
служат за „по-висша цел“, какъвто често е случаят в козметичната промишленост. Изпитванията 
върху животни може обаче да бъдат необходими, за:

- събиране на знания относно хората и животните (научни изследвания);

- разработване и производство на лекарства с цел опазване и подобряване на здравето на 
хората и животните;

- изпитване на безопасността на продуктите;

- натрупване на знания относно лечението на хора и животни (образование).

Какво прави ЕС?
Европейският съюз не желае животните да страдат ненужно. Ето защо ЕС вече е установил редица 
правила, за да се подобри хуманното отношение към животните. Част от тях включват забрана за 
изпитване на козметични продукти (забранено от 2004 г.) и козметични съставки (забранено от 
2009 г.) върху животни. Също така търговията с козметични продукти, които са изпитвани върху 
животни, е забранена в рамките на ЕС от 2013 г. Следователно законодателното предложение в 
упражнението е много близко до действителните европейски правила. 
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Каква е ситуацията?
ЕС иска да обедини във възможно най-висока степен различните икономики на държавите членки 
в една голяма икономика, като създаде истински единен пазар. В рамките на такава икономика е 
важно хората да могат да работят във всяка една държава, без да се сблъскват с административни 
препятствия. В момента в ЕС около два милиона свободни работни места не могат да бъдат заети. 
През 2014 г. само около 3% от всички европейски граждани (15,3 милиона души) са живели в 
друга държава от ЕС (по данни на Евростат). 

Какво прави ЕС?
Всеки гражданин на Европейския съюз може да работи (и пребивава) във всяка една държава от 
ЕС, без да му е необходимо разрешение за работа. Освен това работниците, които са граждани 
на друга държава членка, и местните работници следва да бъдат третирани еднакво, което 
означава, че гражданите на друга държава членка следва да се ползват със същите условия на 
трудова заетост (заплата, брой на почивните дни и т.н.) като местните граждани. Тези работници 
плащат вноски за социално осигуряване (данъци) в държавата домакин и имат същите социални и 
данъчни облекчения като работниците, които са граждани на държавата. 

В някои държави обаче съществуват ограничения на свободното движение на работници 
за гражданите на новите държави членки. Понастоящем това се отнася само до хърватските 
граждани. Ограниченията трябва да бъдат отменени най-късно до юли 2020 г. 

ЕС иска да създаде среда, която да повиши мобилността на работниците в Европейския съюз. 
Някои усилия включват Европейска здравноосигурителна карта, координация на схемите за 
социално осигуряване и договорености относно пенсионните права. 

Други правила се прилагат за тези, които са изпратени временно от работодателя си, за да 
предоставят услуги (= командировани работници), или за трансгранични работници, които живеят 
в собствената си държава, но работят в друга държава членка. 

5. РАБОТА В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕС – 
    СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ 
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6. АРМИЯ НА ЕС? 

Каква е ситуацията?
Що се отнася до търговията, ЕС е гигант: търговията със и във рамките на ЕС обхваща около една 
пета от световната търговия. Що се отнася до външната политика обаче, държавите – членки на 
ЕС, често изразяват различни мнения и ЕС няма армия, която да придаде тежест на гласа му в 
световната политика. Външната политика и отбраната са все още национални въпроси, по които 
държавите членки вземат окончателните решения. 

Какво прави ЕС?
Още от самото начало на европейското сътрудничество, през 50-те години на ХХ век, се говори за 
собствена армия на Европа. Тези планове обаче никога не са осъществени. Всяка държава членка 
разполага със собствена армия и решава самостоятелно как, кога и дали да я използва. 

ЕС разполага с няколко инструмента за намеса в кризисни ситуации в тази област: 

- от 2007 г. ЕС поддържа бойни групи. В момента има 18 бойни групи, всяка от които 
се състои от 1 500 мъже и жени. Те могат да бъдат използвани при военна намеса в 
кризисни ситуации и са под европейско командване. Европейският съвет трябва да реши 
единодушно дали да ги използва или не. 

- Съществуват и ad hoc мисии на ЕС извън ЕС за опазване на мира, предотвратяване на 
конфликти и международна сигурност. Войските се използват за два вида мисии:

- граждански мисии (например обучение на полицейски сили);

- военни операции (например действия срещу пиратството).

Европейският съвет взема отделно решение за всяка ad hoc мисия. Държавите могат 
да участват доброволно. ЕС вече е осъществил приблизително 20 гражданско-военни 
операции. Известни примери са възстановяването след цунами в Ачех (Индонезия) и 
борбата с пиратството в Африканския рог. 

Важно е да се знае, че намесата на ЕС винаги се осъществява в рамките на насоките 
на Организацията на обединените нации (ООН) и в тясно сътрудничество с НАТО 
(Организацията на Северноатлантическия договор). 
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Сътрудничеството в рамките на външната политика и политиката на отбрана обаче се засилва: 

- Европейската агенция по отбрана гарантира, че държавите членки купуват военно 
оборудване заедно или извършват съвместни проучвания в областта на отбранителните 
технологии. Това сътрудничество им позволява да намалят разходите. 

- Отскоро ЕС има своя „служба за външна дейност“ – Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД), която координира действията на държавите от ЕС. 

В областта на отбраната обаче няма истинска европейска политика. Много държави членки не 
считат, че следва да отстъпят на ЕС правото си за вземане на решения по въпроси на външните 
работи. Също така държавите членки понякога имат различни възгледи относно ролята на ЕС в 
света. 
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7. ЕС И ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ

Каква е ситуацията?
- От промишлената революция насам Земята вече е с 1°C по-топла. С 99% сигурност може да 

се каже, че причината е човешката дейност, а именно емисиите на парникови газове. 

- При увеличение от 2°C вече няма да можем да контролираме последиците (наводнения, 
тежки бури, повишаване на морското равнище и т.н.).

- Повече от 80% от емисиите на парникови газове в ЕС са пряка последица от 
потреблението и производството на енергия.

- ЕС е отговорен за 11% от глобалните емисии на парникови газове.

Температурата на Земята се увеличава. Това се дължи на масовата употреба на изкопаеми 
горива (като бензин и дизел в транспорта, въглища в електроцентралите за производство на 
електроенергия, газ за отоплението) предимно в западните държави. Това се отбелязва от години 
в доклади от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) на Организацията 
на обединените нации, изготвени от учени в целия свят. Повишението на температурата вече 
доведе до покачване на морското равнище, до все по-силни и по-многобройни бури, повече 
засушавания и горски пожари, а също и до по-големи наводнения както в Европа, така и по света. 

Какво прави ЕС?
ЕС признава, че бездействието по отношение на справянето с глобалното затопляне ще струва 
скъпо (до десет пъти повече), отколкото ако се предприемат действия сега. Поради това той 
предприема мерки. 

До 2020 г. все още е в сила планът „20-20-20“. До 2020 г. целта е:

- да се увеличи използването на енергия от възобновяеми източници (най-малко 20% от 
цялото електропроизводство следва да бъде например от слънчева или вятърна енергия);

- да се намалят емисиите на CO2 (с 20% в сравнение с 1990 г.);

- да се намали потреблението на енергия (с 20% в сравнение с 1990 г.).

Снимка на Бил Гебърт
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Междувременно е сключено ново споразумение, което ще бъде в сила до 2030 г. Усилията, които 
следва да се положат, са насочени към:

- увеличаване на енергията от възобновяеми източници (най-малко 27% до 2030 г.)

- намаляване на емисиите, например по-ниски емисии на CO2 от промишлеността (-40% до 
2030 г.)

- намаляване на потреблението на енергия, по-ефективни уреди и по-добре изолирани 
къщи (намаляване на потреблението на енергия с най-малко 27% до 2030 г.)

Дългосрочната стратегия на ЕС „пътна карта за ниски въглеродни емисии“ има за цел намаляване на 
емисиите с 80% до 2050 г. 

Тъй като последиците от глобалното затопляне са вече забележими, Европейската комисия 
публикува стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Държавите членки трябва 
да създадат национални планове за действие, за да се подготвят за неизбежните последици от 
изменението на климата. Тези планове включват например изграждане на язовири за защита при 
бури. 

ЕС също изигра важна роля по време на световните преговори за постигане на правно обвързващо 
споразумение относно предприемането на действия срещу глобалното затопляне – Парижкото 
споразумение, през 2015 г. ЕС ратифицира Парижкото споразумение през октомври 2016 г. В това 
споразумение държавите обещават да се опитат да задържат глобалното затопляне под 2°C, като за 
предпочитане е то да се задържи под 1,5°C. Парижкото споразумение е в сила от ноември 2016 г. 
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8. БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА 

Каква е ситуацията?
Нарастващият брой конфликти в световен мащаб води до увеличаване на броя на хората, които 
напускат домовете си. Според ВКБООН сега сме свидетели на най-високите регистрирани 
равнища на разселване: през 2017 г. 65,6 милиона души по целия свят са били принудени да 
напуснат домовете си, което представлява безпрецедентна цифра. След като 13% от мигрантите* 
от цял свят са приети в Европа, в европейските държави през 2015 г. се наблюдава рязко 
увеличаване на броя на пристигащите в Европа мигранти и последващо увеличаване на броя на 
молбите за убежище* от 2015 г. насам. Всяка държава членка се справя с това рязко увеличаване 
по свой собствен начин. Все пак поради факта, че всички се намираме в държави в ЕС, повечето от 
които споделят отворени граници, политиката на една държава членка неизбежно засяга другите 
държави членки. Затова възникна необходимостта от подход, ръководен от ЕС. 

Европа пази много строго външните си граници, поради което понякога е наричана с прозвището 
„крепостта Европа“. Това кара мигрантите да плащат (големи суми) на трафиканти на хора, за да ги 
преведат в ЕС през опасни маршрути. Добре известен маршрут е Средиземно море, което хората 
пресичат към Европа, често при опасни условия. По данни от проекта „Изчезнали мигранти“ само 
от началото на 2014 г. до октомври 2017 г. този маршрут е струвал живота на 20 172 души. 

        *новни термини:

Мигрант: всяко лице, което по някаква причина напуска държавата си на произход. Това 
е обобщаващ термин. 

Бежанец: Бежанецът е специфичен мигрант: човек, който е бил принуден да избяга от 
своята държава заради преследване, война или насилие. Бежанецът изпитва основателни 
опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение 
или принадлежност към определена социална група.

Лице, търсещо убежище: Когато бежанците търсят убежище в друга държава, те 
кандидатстват за убежище – правото да бъдат признати за бежанци и да получат правна 
защита и материална помощ. Докато молбата им е в процес на разглеждане, те се наричат 
„лица, търсещи убежище“.

Снимка на FreedomHouse

48  /  EUROPE@SCHOOL



Какво прави ЕС?
Всяка държава от ЕС има своя собствена политика в областта на убежището. Общата европейска 
система за убежище (ОЕСУ) обаче определя общи минимални стандарти за третиране на всички 
търсещи убежище и на молбите за убежище във всички държави – членки на ЕС (известна още 
като Регламента от Дъблин), които включват следното: 

- Държавата членка, в която мигрантът влиза за първи път в ЕС, отговаря за разглеждането 
на молбата за убежище. 

- Всяко лице, търсещо убежище, има право на подслон, храна и основни грижи, докато 
молбата му е в процес на разглеждане. Това е отговорност на държавата членка, която 
обработва молбата.

- Мигрантите могат да кандидатстват за убежище в ЕС само веднъж. Ако дадена държава 
членка отхвърли молбата, то това лице не може да кандидатства за убежище в никоя друга 
държава – членка на ЕС. За да се провери това, пръстовите отпечатъци на всеки кандидат 
за убежище се регистрират в базата данни Евродак. 

В отговор на внезапното масово, неконтролирано пристигане на мигранти и лица, търсещи 
убежище, през 2015 г. ЕС предложи няколко временни кризисни мерки: 

- През 2015 г. Европейската комисия стартира план за преместване на търсещите убежище 
лица в различни държави членки, за да се разпределят по-добре разходите за техния 
подслон. В този план за преместване 160 000 лица, търсещи убежище, от Еритрея, Ирак 
и Сирия, пребиваващи в Италия и Гърция, ще бъдат преместени в други държави членки, 
за да се облекчат държавите от Южна Европа. Това преместване ще се извършва според 
размера на населението и икономическото положение на всяка държава членка. Освен 
това ЕС създаде така наречените „горещи точки“ на места, където пристигат голям брой 
лица, търсещи убежище, например в Гърция и Италия. В тези горещи точки търсещите 
убежище лица се регистрират и им се вземат пръстови отпечатъци. 

- Планът за преместване не сработи така както се надяваше Европейската комисия, а в ЕС 
продължиха да идват мигранти. За да се сложи край на потока от мигранти, през април 
2016 г. ЕС сключи споразумение с Турция: Според споразумението за всеки отделен 
мигрант, изпратен в Турция от Гърция, турските органи ще изпращат бежанец от Турция в 
ЕС. Мигрантите в Гърция включват тези, които не отговарят на изискванията за убежище 
или са оттеглили своите молби за убежище. В замяна на участието в сделката ЕС плаща на 
Турция шест милиарда евро (= 11,7 милиарда лева) за подслон на бежанци в Турция. 

- Други предприети мерки включват: 

- Разширяване на операциите по море

- Предотвратяване на миграционни вълни, като наред с другото, се предлага 
подпомагане на държавите на произход

- По-добра борба срещу трафикантите на хора

Събитията от 2015 г. и след това затрудняват не само системите за убежище в много държави 
членки и Шенгенското пространство, но и общата европейска система за убежище като цяло. Това 
показа по-специално слабостите на системата от Дъблин. 

Ето защо през април 2016 г. Европейската комисия предложи нов план за задълбочена реформа 
на сегашната обща европейска система за убежище. Планът включва постоянна схема за 
преместване, така че всички държави членки да си помагат взаимно при бъдещи миграционни 
кризи, независимо къде е концентриран притокът. Освен това планът предвижда законни 
възможности за влизане в ЕС. Понастоящем (есента на 2017 г.) този план се обсъжда допълнително 
от държавите членки и Европейския парламент. 

49  /  EUROPE@SCHOOL



9. ЕС И ДЕТСКИЯТ ТРУД 

Каква е ситуацията?
- 150 милиона деца в цял свят на възраст между 4 и 16 години работят в мизерни условия, 

като често това не им позволява да посещават училище. 

- Само 1 от 5 деца получава заплащане за труда си, обикновено твърде малко. 

- Децата работят предимно в селското стопанство, но също и във фабрики и в тъкачни 
заводи. 

- Детски труд често се използва в Африка, Азия и Латинска Америка. 

- Световна забрана на детския труд би означавала икономически растеж от 20% (по данни 
на Международната организация на труда).

Какво прави ЕС?
По време на промишлената революция детският труд беше нещо съвсем нормално в Европа. Едва 
в края на XIX век започват да нарастват протестите срещу детския труд и когато образованието 
става задължително, детският труд в крайна сметка изчезва от европейската сцена. Задължително 
общо образование е въведено в Англия през 1870 – 1880 г., във Франция през 1882 г., в 
Нидерландия през 1900 г., а в България през 1879 г. 

Днес детският труд е забранен в ЕС (въпреки че все още се среща на някои места). И все пак в ЕС 
все още се продават продукти, произведени от деца. Ето защо е възможно дрехите, които носите, 
или плочките, по които вървите, да са направени от деца. 

През 90-те години на ХХ век в ЕС има настоятелни призиви за въвеждане на социални условия 
в правилата на Световната търговска организация (СТО). Това би означавало, че детският труд 
вече няма да е разрешен и че всички работници ще получат определени минимални права. 
Развиващите се държави обаче решително се противопоставят на тази идея, защото заявяват, че 
това е начин за по-богатите държави да затворят пазарите си за техните продукти. Тази социална 
клауза е толкова чувствителна, че така и не е включена в нормативната уредба на СТО. 

Междувременно са направени няколко нови опита за въвеждане на забрана за продажбата на 
продукти, изработени с детски труд, последният от които през 2007 – 2010 г. от Нидерландия. Този 
опит не получава достатъчно подкрепа от други държави членки.

Снимка на Диана Косарич
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10. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ В ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА

Каква е ситуацията?
- През 2008 г. приложенията за операционна система „Андроид“ са 800. В началото на 2015 г. 

те са вече 1,5 милиона, а през 2017 г. достигат 3,5 милиона.

- Повече от 65% от възрастните в ЕС притежават смартфон. 

- През 2016 г. 71% от населението на ЕС използва ежедневно интернет. През 2006 г. този дял 
е само 31%.

- Facebook, Google и Instagram, наред с други, продават на дружества публикувани снимки и 
видеоклипове или лични данни на потребители. 

Интернет променя напълно ежедневието ни. Колективно го използваме все по-често и сме много 
активни в социалните медии и всички видове приложения. Но тази употреба си има и обратна 
страна: интернет предлага възможности за достъп до личните ни данни не само на частни 
потребители, но и на дружества и правителства. Както се оказа, ние, потребителите на интернет, 
сме наблюдавани много внимателно. По този начин правото ни на неприкосновеност на личния 
живот е изложено на риск. 

Какво прави ЕС?
Действащите европейски закони за неприкосновеност на личния живот са приети през 1995 г. 
и следователно не са адаптирани към тази нова реалност. Ето защо Европейският съюз създаде 
нов регламент относно обработването на лични данни в ЕС, който защитава неприкосновеността 
на личния живот на гражданите. Той е одобрен през 2016 г. и влиза в сила през пролетта на 2018 
г. С тези нови мерки гражданите са в състояние да решат сами каква лична информация желаят 
да споделят. Освен това регламентът създава яснота за предприятията, като установява един-
единствен закон в целия ЕС. 

Новите правила включват:

- „Правото да бъдеш забравен“: имате право при поискване личните ви данни да бъдат 
изтрити от дружество в електронната среда. Това право може да бъде ограничено, ако 
данните са необходими за исторически или научни цели или по причини, свързани с 
общественото здравеопазване. 
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- „Ясно и потвърждаващо съгласие“: хората следва да дадат изрично разрешение, преди 
дружествата да могат да извличат данните им. Мълчанието вече не означава автоматично 
съгласие.

- „Преносимост на данни“: правото да прехвърлите данните си на друг доставчик на услуги 
(например да вземете личните си данни при преминаване към нов доставчик на мобилни 
услуги, без да губите телефонни номера или предишни съобщения).

- В случай на сериозно изтичане на информация (например кражба на данни) дружествата и 
организациите са длъжни да уведомят националния надзорен орган възможно най-бързо. 

- Политиките за неприкосновеност на личния живот трябва да са обяснени на ясен и 
разбираем език.

- Дружествата, които нарушават правилата, може да получат глоба в размер на 4% от общия 
годишен оборот на дружеството в световен мащаб.
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2. ЦЕННОСТИ НА ЕС:  
     КАКВО МИСЛИТЕ?
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РАБОТЕН ЛИСТ

ПЕРСОНАЛНА КАРТА С ЦЕННОСТИ

Ценности Моето мнение? Приори- 

тет за ЕС?

Демокрация Система на управление от страна 

на хората, обикновено чрез избрани 

представители.

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Свобода Свободни сме да действаме, да говорим 

или да мислим каквото искаме. Свобода 

е също и състоянието, при което не сме 

лишени от свобода или поробени. 

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Солидарност Всички ние сме ангажирани и отговорни 

един за друг. Солидарност е взаимната 

подкрепа в рамките на една група. 

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Равенство Всеки е равен по отношение на статута, 

правата (пред закона) и възможностите. 

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Правосъдие/ 

правова  

държава

Всички лица и институции са подчинени 

и отговарят на ясни и справедливи 

закони, които се прилагат и изпълняват 

справедливо. 

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Зачитане на  

правата на  

човека

Правата на човека са основни права и 

свободи, които принадлежат на всеки 

човек в света. Те трябва винаги да бъдат 

зачитани и защитавани.

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Толерантност/

плурализъм

Приемаме и зачитаме съществуването на 

разнообразни мнения и поведение в 

обществото, включително тези, които не 

харесваме или с които не сме съгласни.

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН

Зачитане на човешкото 

достойнство

Физическата и психическата 

неприкосновеност на хората следва 

винаги да бъде зачитана.

СЪГЛАСЕН 
СЪМ/
НЕ СЪМ 
СЪГЛАСЕН
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1. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ: ТИ 
РЕШАВАШ 

Преките избори са най-добрата възможност гласът ви да бъде чут. От 1979 г. насам на всеки 
пет години се организират преки избори за Европейския парламент. Всички граждани на ЕС 
на възраст над 18 години (с изключение на Австрия, където хората могат да гласуват още на 16 
години) решават кой да ги представлява в Европейския парламент. 

КАК ИЗБИРАМЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ? 

Европейският парламент се състои от максимум 751 членове, наричани също членове на 
Европейския парламент или членове на ЕП. От тях 17 са от България. Броят на членовете на 
ЕП, които дадена държава може да изпрати, е приблизително пропорционален на размера на 
нейното население, с минимум 6 и максимум 96 места за държава. Германия, която е с най-голямо 
население (81 милиона), има 96 членове на ЕП. Малки държави членки като Кипър, Естония, 
Люксембург и Малта имат само по 6 членове на ЕП. За да добиете пълна представа за броя на 
членовете на ЕП по държава членка, посетете http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/map.html. 

Последните избори се проведоха през май 2014 г. Следващите избори ще се проведат през 
пролетта на 2019 г. Дотогава и вие ще можете да гласувате за Европейския парламент. 
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БЪЛГАРСКАТА ИЗБОРНА СИСТЕМА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ
Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се провеждат по 
пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на

партии и коалиции или независими кандидати.

България изпраща 17 свои представители в Европейския парламент.

Резултати от проведените в България избори за Европейски парламент през 2014 г. и 
последващото разпределение на местата и политическите групи в Европейския парламент.

Политическа 
партия % от гласовете Брой 

места Група в Европейския парламент

ПП ГЕРБ 30,40% 6 Европейска народна партия (ЕНП)
Реформаторски 
блок

6,45% 1
Европейска народна партия (ЕНП)

БСП (Коалиция 
за България)

18,94% 4
Прогресивен алианс на социалистите и 
демократите (С&Д)

България 
без цензура, 
ВМРО, ЗНС, 
Гергьовден

10,65% 2

Европейски консерватори и реформисти (ЕКР)

ДПС (Движение 
за права и 
свободи)

17,27% 4
Алианс на либералите и демократите за Европа 
(АЛДЕ)

За списъка на всички настоящи български членове от изборите за Европейския парламент 
посетете www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-членове-на-еп.  
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЦЕЛИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На графиката по-долу можете да видите как са гласували европейските граждани като цяло, въз 
основа на резултатите от изборите от 2014 г. (2014 – 2019 г.), преобразувани в броя на местата за 
всяка политическа група в Европейския парламент. 

КАК ПРОСЛЕДЯВАТЕ ТЯХНАТА РАБОТА?
Всичко, което членовете на ЕП извършват в рамките на своята функция, е публично: как гласуват 
на пленарните заседания, колко често присъстват или отсъстват и какви законодателни промени 
предлагат. 

VoteWatch Europe (www.votewatch.eu) е уебсайт, който събира тези публични данни и ги показва 
на всички граждани (на английски език).

58  /  EUROPE@SCHOOL

www.votewatch.eu


2. ИЗБОРИ В ТВОЯТА ДЪРЖАВА:  
ТИ РЕШАВАШ

Националните избори също играят важна роля в процеса на вземане на решения на равнището 
на ЕС. Например в Съвета на Европейския съюз заседават именно министрите на държавите 
членки. А както знаете, тази европейска институция има законодателна власт заедно с 
Европейския парламент (вж. главата относно европейските институции). 

Освен това друга важна европейска институция, Европейският съвет, събира държавните и 
правителствените ръководители на държавите членки, които също са определени с национални 
избори. 

В България основните избори за президент и вицепрезидент на републиката се провеждат на 
всеки 5 години. Парламентарните избори за избиране на членове на Народното събрание се 
провеждат на всеки 4 години. След тези избори политическите партии, спечелили изборите, 
получават мандат от президента за съставяне на правителство. Местни избори за общински 
съветници и кметове се провеждат на всеки 4 години. Европейските избори се провеждат на 
всеки 5 години. Всички избори се провеждат в неработен ден за цялата държава.

Какви избори 
(например за 
президент, за 
парламент) 

На всеки 
... години

Резултат от изборите 
(например нов президент, нов 
парламент, ...)

Държавен 
глава/
правителствен 
ръководител

Следващи 
избори 
(предвидени 
за):

Президентски 
избори

5 Избират се 1 президент и 1 
вицепрезидент

Държавен 
глава: 
президент

2021 г.

Парламентарни 
избори

4 Избират се 240 членове на 
Народното събрание

Правителствен 
ръководител: 
министър-
председател

2021 г.

  Повече информация за българската държавна структура можете да намерите на този уебсайт: 
http://psc.egov.bg/bulgaria-public-management
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3. УЧАСТВАЙ В ДЕБАТА
Между изборите също има възможности гласът ви да бъде чут в европейския дебат и да бъдете 
активен европейски гражданин. По-долу ще откриете някои от възможностите.

1. ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА 
Чрез Европейската гражданска инициатива европейските граждани могат да призоват 
Европейската комисия да направи законодателно предложение. Когато се постигне необходимият 
брой подписи, Европейската комисия е длъжна да прегледа предложението. Комисията обаче не 
е задължена да продължи да действа по него, ако не желае. 

Условията за Европейската гражданска инициатива са: 

- Можете да предприемате гражданска инициатива само за област, в която ЕС има 
правомощия да предлага законодателство. Това означава, че не можете да молите 
Европейската комисия да предложи закон за учебните дисциплини, които искате да 
изучавате в училище, защото това се определя от държавата. 

- Трябва да бъде подписана от най-малко един милион граждани на ЕС. 

- Подписите трябва да бъдат от най-малко 7 от 28-те държави от ЕС. Има определен 
минимален брой поддръжници, който следва да се достигне във всяка държава. 

  Научете повече за Европейската гражданска инициатива на http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/welcome. 

2. ДЕБАТИ ЗА ЕВРОПА
Обсъждането на европейски въпроси и теми в училище или с приятели и семейството е начин да 
поддържаме европейския дебат жив. Освен това има и много възможности за обсъждане онлайн 
. Една от тях е инициативата за обсъждане на Европа (www.debatingeurope.eu). На този уебсайт 
можете да дискутирате с други европейци или с европейски и/или международни лидери (на 
английски и немски език). 

3. СВЪРЖЕТЕ СЕ ПРЯКО СЪС СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Можете да се обърнете пряко и към членовете на Европейския парламент. На уебсайта на Бюрото 
за връзка на Европейския парламент в България (www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/вашите-
членове-на-еп) ще намерите преглед на българските членове на ЕП, информация за контакт с тях 
и техните уебсайтове. 
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4. УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ
На всеки две години Европейският парламент организира събитие за около 8 000 млади 
европейци (на възраст под 30 години), за да бъдат чути техните гласове. През 2018 г. това събитие 
ще се проведе на 1 и 2 юни в седалището на Европейския парламент в Страсбург. По време на 
събитието младите хора дават идеи за бъдещето на Европа и провеждат дискусии с хора, които 
вземат решения на европейско равнище. 

След това до всички членове на Европейския парламент (членове на ЕП) се разпространява 
доклад, съдържащ най-конкретните идеи, обсъждани по време на събитието. Някои участници 
дори представят най-добре разработените идеи от доклада в редица парламентарни комисии и 
получават обратна връзка от членовете на ЕП.

  За повече информация относно Срещата на европейската младеж (EYE) отидете на www.
europarl.europa.eu/european-youth-event. 

5. СТАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДОБРОВОЛЕЦ ИЛИ СТАЖАНТ
Младите европейци имат много възможности да се включат доброволно или да проведат стаж в 
някоя от европейските институции. 

Европейският корпус за солидарност например дава шанс на младите хора (на възраст 18 – 30 
години) да се включат доброволно в собствената си държава или в друга държава – членка на ЕС, 
за период от два до дванадесет месеца. Тези проекти помагат на хората и общностите и включват 
например проекти за климата и енергетиката. За повече информация посетете https://europa.eu/
youth/SOLidARITY_bg.

С „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ можете да се включите доброволно на пълно 
работно време в проект за хуманитарна помощ в цял свят в рамките на 1 до 18 месеца. Можете да 
се включите доброволно и в онлайн проекти. За повече информация посетете http://ec.europa.eu/
echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en (само на английски и френски език). 

Европейската доброволческа служба (ЕДС) е част от програмата „Младежта в действие“. С 
тази програма младежи между 17 и 30 години могат да прекарват от 2 седмици до 12 месеца в 
чужбина като доброволци към ЕДС. За повече информация посетете https://europa.eu/youth/eu/
article/46/73_bg. 

  Открийте всички възможности за младите хора в цяла Европа на уебсайта на Европейския 
младежки портал https://europa.eu/youth

6. ОРГАНИЗИРАЙТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ЗА МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В 
РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Вие вероятно сте запознати с програмата „Еразъм+“ за обмен на студенти във висшето 
образование и може би ще участвате в тази програма в близко бъдеще. Но знаете ли, че вече 
можете също така и да организирате собствени проекти за (обмен на) младежи с помощта на тази 
програма? За цялата информация посетете уебсайта на българската национална агенция, Център 
за развитие на човешките ресурси: www.hrdc.bg. 
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