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„Станция Европа“ е идеалното място да започнете 
посещението си в Европейския парламент в Брюксел. В 
разположената в бившето билетно гише на железопътната 
гара Брюксел – Люксембург „Станция Европа“ можете да 
получите информация за всичко, което може да се види в 
комплекса и в самия град Брюксел.

На Ваше разположение са любезни служители, които да 
Ви насочат. Разбира се, може да разгледате Европейския 
парламент и самостоятелно: разгледайте комплекса въз 
основа на модела с т.нар. „добавена реалност“, потопете се 
в миналото с помощта на сензорни екрани или проследете 
развитието на комплекса чрез диорамите.

EP Spotter е съвсем ново приложение, което ще Ви 
помага да проучвате и откривате комплекса сгради 
на Европейския парламент. EP Spotter използва GPS/
геолокализацията на Вашия смартфон, за да Ви покаже 
отвън Европейския парламент и да Ви разкаже малко 
повече за Парламента, сградите му, личностите, на чиито 
имена са наречени тези сгради и историята на района. 

За да разберете какво можете да видите, изтеглете EP 
Spotter от Apple App Store или Google Play! (Понастоящем 
приложението съществува само на английски език.)

Еспланадата „Солидарност 1980“, в чийто център се намира 
„Агора Симон Вейл“ и която засвидетелства уважение към 
ценностите и постиженията на профсъюза „Солидарност“, 
основан от полски работници през 1980 г., очертава 
отвореното пространство на Европейския парламент и 
свързва неговите сгради с площад „Люксембург“ (Place du 
Luxembourg), железопътната гара Брюксел - Люксембург 
(Brussels-Luxembourg) и парка „Леополд“ (Parc Léopold).

Еспланадата е мястото, където ежегодно се провеждат над 
40 обществени събития, организирани от европейските 
институции и други организации. 

Официалният вход, който се намира в сграда „Paul-Henri 
Spaak“, помещаваща пленарната зала, е мястото, където 
Европейският парламент посреща високопоставени 
посетители, като президенти, министър-председатели и 
дори прочути актьори. Известни и уважавани личности 
редовно посещават Европейския парламент. Световните 
лидери редовно посещават Европейския парламент и този 
вход дава на посетителите възможността да ги зърнат на 
влизане или излизане от обсъждания по темите на деня. 

Този вход се намира на ул. „Wiertz“ № 60, където е 
регистриран официалният адрес на Европейския 
парламент - това е причината, поради която Вашият 
джипиес вероятно Ви е насочил насам!

Посещението на пленарната зала е чудесен начин 
посетителите да разберат основните принципи на 
Европейския парламент. Ще имате възможността да 
се потопите в парламентарната атмосфера и да видите 
обширната колекция на Европейския парламент от 
произведения на изкуството, а ако посещението Ви 
съвпада с пленарно заседание, можете дори да гледате 
едно от основните разисквания и гласувания. 

Индивидуалните посетители могат да се запознаят 
с Европейския парламент с помощта на аудио-визуален 
пътеводител. Обиколката продължава 30 минути и не е 
необходима предварителна резервация.

понеделник - четвъртък: 09:00 - 16:00 ч.

петък:  09:00 - 12:00 ч.

събота - неделя:  почивни дни

Допълнителни посещения се предлагат през юли 
и август.

понеделник: 13:00 - 18:00 ч.

вторник - петък: 09:00 - 18:00 ч.

събота - неделя: 10:00 - 18:00 ч.

Последна възможност за влизане - 30 минути преди 
затваряне.

Време за обиколката

Приемно време

Добре дошли в Европейския парламент, сърцето 
на демокрацията в Европейския съюз (ЕС), който 
представлява 500 милиона души. Официалното 
седалище на Парламента е Страсбург,Франция, 
но голяма част от дейността му се извършва 
в Брюксел. Има много неща, които можете да 

видите и проучите, в т.ч. посещения с лектор на 
пленарната зала и модерен център за посетители, 
който е една от топ атракциите на Брюксел. 
Всичко това има за цел да представи Европейския 
парламент и ZZда покаже как функционира той и 
какво прави за гражданите на ЕС. Разбирането на 

по-общия контекст на миналото на Европа има 
голямо значение, за да може да бъде разбран 
днешният ЕС. Домът на европейската история 
предлага уникален по рода си поглед към 
споделената история на Европа. всеки от 24-те 
официални езика на ЕС.
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ЦЕНТЪР ЗА ПОСРЕЩАНЕ 
НА ПОСЕТИТЕЛИ „СТАНЦИЯ 
ЕВРОПА“

EP SPOTTER

ЕСПЛАНАДА  
“СОЛИДАРНОСТ 1980“ ПАРЛАМЕНТАРИУМ

ОФИЦИАЛЕН ВХОД

ПОСЕЩЕНИЯ НА 
ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА

Нашите служители са на разположение, за да отговарят на 
въпроси на индивидуални посетители и да предлагат по-
адаптирани към индивидуалния случай информационни 
сеанси. Тези информационни сеанси се провеждат в 
понеделник в 11.00 и 15.00 ч. на английски или френски 
език (при възможност могат да бъдат предложени и на 
други езици). През юли и август има и допълнителни 
сеанси. Моля, вижте нашия уебсайт. 

Групи от посетители са също така добре дошли и могат 
да получат сведения за Европейския парламент с помощта 
на някой от нашите увлекателни лектори. Посещенията 
могат да включват дори дискусия с член на Европейския 
парламент. Изисква се предварителна резервация – моля, 
потърсете на нашия уебсайт повече информация и вижте 
работното време.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ 
ЕЛАТЕ И БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ НЕГО

Вижте Европейския парламент в съвсем различна 
перспектива в новаторския Парламентариум, разположен в 
сградата „Willy Brandt“. 

С помощта на динамични, интерактивни мултимедийни 
екрани и личен аудио-визуален пътеводител, възрастните 
и децата могат да открият по вълнуващ, стимулиращ нов 
начин какво представлява европейската демокрация. 
Станете част от центъра на действието в Европейския 
парламент с помощта на изумителен 360-градусов 
киноекран и вижте как членовете на Парламента Ви 
представляват. След това направете виртуално пътуване 
из Европа с помощта на нашата интерактивна карта, за да 
проследите въздействието, което ЕС оказва във всяка една 
от държавите членки, или се настанете в удобен фотьойл, 
докато хора от цяла Европа споделят своите истории за това 
как ЕС оказва влияние върху техния живот. 

Посещението на Парламентариума обикновено продължава 
около 90 минути, с възможност за по-кратки едночасови 
обиколки за семейства и групи ученици — просто попитайте 
за играта „Луна“ или междугалактическото шоу за таланти.

Съоръженията, включително кафене и магазин за сувенири, 
са напълно достъпни за лицата със специални нужди. 

Домът на европейската история дава възможност на 
посетители от всички възрастови групи да видят историята 
на нашия континент от различни гледни точки и да 
размишляват върху това какво означават днес за нас тези 
различни истории. Със своите изложби, прояви и с музейната 
си колекция музеят се превръща в средище, предназначено 
да съхрани общата европейска памет.

Предлагат се също така специално подготвени материали за 
училища и семейства. За групи от над 10 души е необходима 
предварителна резервация. За повече информация, моля, 
посетете уебсайта на музея. 

Музеят разполага с кафене, сувенирен магазин и гардероб. 
Всички те, както и материалите са пригодени така, че да са 
напълно достъпни за хора с увреждания. 

понеделник: 13:00 - 18:00 ч.

вторник - петък: 09:00 - 18:00 ч.

събота - неделя: 10:00 - 18:00 ч.

Последна възможност за влизане - 30 минути преди 
затваряне.

Приемно време

4 ДОМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ИСТОРИЯ

Приемно време

Понеделник – петък: 09:00 - 18:00 ч.

Събота – неделя:  10:00 - 18:00 ч.
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Европейския съюз

Съвет на

Parlement européen/Europees Parlement 
 Place du Luxembourg/Luxemburgplein, 100

1050 Bruxelles/Brussel
За посещения

 visit@europarl.europa.eu
 europarl.europa.eu/visiting/bg

 facebook.com/visitEuropeanParliament/

 #visitEP 

За други въпроси, свързани с  
Европейския парламент
europarl.europa.eu/askEP 

epthinktank.eu/author/epanswers

i ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА КОНТАКТ

По време на обиколката из сградите на Европейския 
парламент може би ще забележите, че те носят имената 
на видни личности, свързани с европейската политика 
и история. Всички тези личности са имали значителен 
принос към изграждането на Европейския съюз, който 
познаваме днес: 

? КОИ СА ТЕ?
АЛТИЕРО СПИНЕЛИ 

Италианският политик Алтиеро 
Спинели също е считан за един от 
основателите на ЕС и за важен из-
точник на вдъхновение за укрепва-
нето на Съюза през 80-те и 90-те го-
дини на ХХ век. От 1970 г. нататък 
той е член на Европейската комисия 
за период от 6 години, а от 1976 г. е 
член на Европейския парламент в 
продължение на 10 години. 

СИМОН ВЕЙЛ 

Симон Вейл е френски политик с ос-
новен принос за правата на жените и 
на равенството. През 1979 г. тя става 
първият избран председател на Ев-
ропейския парламент след първите 
преки избори на територията на Ев-
ропейската общност.

КОНРАД АДЕНАУЕР

Конрад Аденауер, първият канцлер 
на Германия след Втората световна 
война, прави възможно помире-
нието между Франция и Германия, 
като така подготвя почвата за 
по-широка европейска интеграция. 
Аденауер се счита за един от осно-
вателите на ЕС. 

ЙОЖЕФ АНТАЛ 

Йожеф Антал е първият демокра-
тично избран министър- председа-
тел на Унгария след падането на ко-
мунизма. Той ръководи Унгария по 
пътя към Европейския съюз и за-
щитава идеята за обединена Евро-
па. 

ПОЛ-АНРИ СПАК 

Като министър на външните работи и 
министър-председател на Белгия, 
Пол-Анри Спак изиграва основна роля 
в основаването на съюза Бенелюкс и в 
изготвянето на договорите от Рим, 
които определят първоначалните раз-
поредби за създаването на ЕС. Визията 
на Спак за европейско сътрудничество 
го нарежда сред личностите с най-го-
лям принос за развитието на ранния 

етап на ЕС и той е считан за един от основателите на Съюза.

ВИЛИ БРАНТ 

Вили Брант е четвъртият канцлер на 
Германия. Той получава Нобеловата 
награда за мир за своите усилия за 
подобряване на отношенията с Източ-
на Германия, Полша и Съветския 
съюз. Брант е член на Европейския 
парламент от 1979 г. до 1982 г.

До Европейския парламент се стига лесно с автобус, 
метро и влак. Горещо Ви препоръчваме да използвате 
обществен транспорт, предвид ограничената възможност 
за паркиране в района.

Най-близки спирки на метрото

MAELBEEK M 1

TRÔNE M 2
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Автобуси, които спират до Европейския парламент
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Влакове за гара „Brussels-Luxembourg“

Гара „Brussels-Luxembourg“ се намира под еспланадата.

NORD

CENTRAL B- LUXEMBOURG

MIDI

Пеш

За да се стигне пеш от центъра на града до 
Европейския парламент, са необходими около 20 
минути.

С велосипед

Villo! е обществената система на Брюксел за 
отдаване на велосипеди под наем, която Ви 
позволява да вземете велосипед под наем 
на една от велостанциите и да го оставите на 
друга. В близост до Европейския парламент се 
намират три велостанции.

КАК ДА СТИГНЕТЕ ДОТУК

С

Ю

З

И

➜ Вход към кампуса на ЕП 

➜ Посока към най-близките спирки на метрото

➜ Kъм Eвропейските институции

➜ Посока към Центъра на града 

Вашият джобен наръчник
за Европейския парламент

Брюксел 

Брюксел 
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