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ПРЕДГОВОР

От 1 януари 2007 г. България е пълноправен член на Европейския съюз. 
Освен граждани на своята държава българите са граждани и на Европейския 
съюз. Върху международните ни паспорти стои надпис „Европейски съюз“. 
Знаем ли обаче достатъчно какво означава това? Познаваме ли Европейския 
съюз, чиито граждани сме вече пет години? Не е ли той все още нещо далечно 
и неразбираемо, нещо, което се случва в Брюксел и не зависи от нас?  Отгово-
рите на тези въпроси не са еднозначни. Може да се твърди обаче, че Европей-
ският съюз става все повече част от нашето ежедневие, понякога дори без да 
го усещаме или осъзнаваме. Необходимостта да го познаваме, да разбираме 
как се вземат решенията, какви са нашите права и задължения като граждани 
на това интеграционно обединение става все по-очевидна. Но откъде да се 
започне? Най-естествено е това да стане от училището. 

Убедени в призванието на училището да създава личности с активна 
гражданска позиция, създадохме учебното помагало, което държите в ръцете 
си. То не е традиционният учебник или информационен текст за Европейския 
съюз. В него е направен опит да се представят идеи за това, как да направим 
ученето за Европа по-интересно и по-привлекателно за учениците, как те да 
успеят да съпреживеят европейската интеграция, да се превъплътят в ролите 
на държавни ръководители, да защитават позиции, да създават проекти, да 
търсят сами информация и да я осмислят, да познават правата си, но и да 
знаят как да ги упражняват, да опознават европейското културно наследство 
чрез собствени проучвания, да изучават езици, но и да умеят да комуникират 
в мултикултурна среда. 

Това помагало е предназначено за учители, които биха искали да прило-
жат методите на активното учене, да бъдат креативни и иновативни. То няма 
претенциите да е изчерпателно и да задоволява нуждите на всички, които в 
своите уроци се докосват до европейската тематика. Но тази книга е като едно 
сандъче с инструменти – взимаш този, който е най-подходящ, за да свършиш 
най-добре работата си. Точно поради това книгата има много адресати – учи-
телите по свят и личност, по история, по география, по чужди езици. Учите-
лите по компютърни технологии сигурно ще се спрат на раздела „Моите пра-
ва онлайн“. Ръководителите на Европейски клубове ще намерят много идеи, 
които да приложат в извънкласната работа с учениците. 

Основната цел на предлаганите инструменти е учениците да бъдат 
поставени в активна позиция, да осъществяват дейности, които да пови-
шат тяхното желание и мотивация да опознаят и да разберат Европейския 
съюз, да изживеят емоционално и творчески нелекия път на европейското 
обединение. 
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Учебното помагало „Аз съм гражданин на Европейски съюз“ е плод на 
усилията на преподаватели от катедра Европеистика на Софийския универси-
тет „Св. Климент Охридски“, на учители и ръководители на Европейски клу-
бове, на студенти и докторанти в специалност Европеистика. Неговата поя-
ва стана възможна благодарение на проекта „Да учим Европа чрез дейност“ 
(Learning by doing Europe), осъществяван от катедра Европеистика на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Националната 
асоциация на българските европейски клубове в рамките на програма „Учене 
през целия живот – Жан Моне – Европа в училище“ на Европейския съюз. 
Преди да бъде публикувано, то премина през редица изпитания – обсъждане 
на темите с учителите, подготовка на подходящи текстове, методическа обра-
ботка, демонстрации на някои от предложените идеи и методи от студенти и 
докторанти, практическо прилагане в редица училища и клубове. Едва след 
тези изпитания имаме увереността за смисъла на неговото публикуване. По-
магалото може да бъде максимално полезно, ако се съчетае с използването 
на интернет страницата на проекта http://www.bg-eu.eu и на компакт диска, в 
който са включени редица помощни текстове и материали. 

Създадохме това учебно пособие с желанието да помогнем на учителите 
в средните училища в тяхната нелека мисия – да подготвят информирани, 
мислещи и активни личности, граждани на България и на Европейския съюз. 
Дали сме успели, ще прецените всички вие, които ще ползвате предложените 
инструменти. 

Доц. д-р Ингрид Шикова
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ПЛАНЪТ „ШУМАН“ –
НАЧАЛОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова 

АНОТАЦИЯ

С настоящите занятия учениците научават за първите стъпки от изграж-
дането на Европейския съюз, какви са причините и резултатите от тяхното 
предприемане, както и кои са личностите, с чиито имена са свързани.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с основните събития от началото на историята на евро-

пейската интеграция; 
• да научат за анонсирането на плана „Шуман“; 
• да разберат причинно-следствените връзки при изграждането на пър-

вата европейска общност. 

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците: 
• ще се запознаят с основните събития, маркиращи началото на историята 

на ЕС;
• ще разберат причините, които довеждат до тези събития;
• ще оценят личностите, играещи основни роли в тях;
• ще формират собствена позиция относно компонентите на този исто-

рически процес – създаването на ЕС.

ПЛАН

Дейност 1: Каква Европа оставя Втората световна война?

Използвайки методите аудиовизуален, интерактивна дискусия, РР-пре-
зентация, учениците дискутират и оценяват разрушенията в Европа след Вто-
рата световна война. 

 
Дейност 2: Първите стъпки в изграждането на ЕС

Използвайки методите аудиовизуален, пирамида, аквариум, работа по 
групи, интерактивна дискусия, учениците се запознават с историческите до-
кументи и историческите събития, поставили началото на изграждането на 
ЕС, и с националните позиции на държавите основателки. 
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Дейност 3: Първите наднационални институции – Съвет на минист-
рите на Европейската общност за въглища и стомана

Използвайки методите работа по двойки и интерактивна дискусия, уче-
ниците се запознават със Съвета на министрите на Европейската общност за 
въглища и стомана – състав и мисия. 

Дейност 4: Познаваме ли отците основатели на ЕС?

Използвайки методите самостоятелна работа, групова работа, РР-пре-
зентация, изобразителен, учениците се запознават с живота и възгледите на 
отците основатели на ЕС, като разгръщат и уменията си за презентиране.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Каква Европа оставя Втората световна война? 

• Стъпка 1. Европа, разрушена след войната
Време: 20 мин.
Метод: аудиовизуален, интерактивна дискусия
Материали: компютър, мултимедия, филм, клип 
http://www.youtube.com/watch?v=gj74JGgAsxs
http://www.youtube.com/watch?v=BeErZq9REA0&feature=relmfu
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_bg.htm

На вниманието на учениците се предоставя един от предложените медий-
ни материали за моменти от последните действия на Втората световна война 
и подписването на договорите за примирие. 

Поставя им се задачата да водят бележки, за да отговорят на въпроса: 
„Каква Европа оставя Втората световна война?“ 

След клипа се провежда интерактивна дискусия, в която всеки участник 
взима отношение към пълната разруха в Европа и загубите във всички обла-
сти на обществено-икономическия живот.

• Стъпка 2. Стъпки за възстановяване на следвоенна Европа – пла-
нът „Маршал“

Време: 15 мин.
Метод: РР-презентация, дискусия
Материали: компютър, мултимедия

Учениците се запознават с плана на САЩ, предназначен за възстановява-
не на съюзническите страни в Европа след Втората световна война, наречен 
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„Маршал“. Той влиза в действие от юли 1947 г. и е за 4 години в размер на 13 
милиарда щатски долара.

ДЕЙНОСТ 2: Първите стъпки в изграждането на ЕС

• Стъпка 1. Проектът на Жан Моне за обединяване на народите в 
Европа

Време: 45 мин.
Метод: аудиовизуален, пирамида, интерактивна дискусия 
Материали: компютър, мултимедия, необходим брой копия на Деклара-

ция на Р. Шуман, 9 май 1950 г.
http://www.youtube.com/watch?v=fIeTteJdSJ0&feature=related
http://europa.eu/about-eu/eu-history/founding-fathers/index_bg.htm
http://www.youtube.com/watch?v=nZ_bMB6z2yA
http://www.youtube.com/watch?v=IOcK0UzwVp0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=fIeTteJdSJ0&feature=related

Учениците се запознават с едно от горепосочените документални филм-
чета, представящи идеята на Жан Моне за обединение на европейските наро-
ди. Прави се анализ и обобщение.

След като са гледали документалните материали участниците се разделят 
по двойки. На всяка двойка се предоставя копие на декларацията Шуман от 9 
май 1950 г. за запознаване и открояване на основните идеи за обединяване и 
пътя за постигнато им, т.е. участниците да формулират целите на европейско-
то обединение и средствата за тяхното постигане.

След 15 мин. работа по двойки заниманието продължава, като учениците 
се прегрупират по четирима, след това – по 8, до достигане на общо две гру-
пи, а времето на обсъждане става по 7 мин. за всяко прегрупиране. Резултатът 
на работата на последните две групи се обсъжда общо от всички. 

Прави се обобщение относно първата стъпка за нов съюз на континента 
за постигане на траен световен мир, изграждане на Европейска икономиче-
ска общност, повишаване на жизнения стандарт на гражданите чрез обеди-
няване на френския и германския добив на въглища и стомана, създаване 
на Върховен орган с наднационална мисия и подписване на договор между 
Франция и Германия.

• Стъпка 2. Позицията на европейските страни относно френската 
инициатива

Време: подготовка – 1 седмица; дейност – 45 мин.
Метод: аквариум, работа по групи, интерактивна дискусия 
Материали: източници за информация
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На учениците се поставя задачата да представят позицията на европей-
ските страни относно плана „Шуман“ за създаване на икономически съюз за 
запазване на мира.

Подготовка
Сформират се 5 групи от по 3–5-ма участници, като всяка от тях трябва да 

избере държава, която ще представя, а именно:
� Франция,
� Германия,
� Италия,
� страните от Бенелюкс – Белгия, Холандия и Люксембург,
� Великобритания.
Избират се водещ и двама помощници. Те предварително се запознават с 

материалите по дискутираната тема.

Участниците в групите събират информация, обсъждат я, открояват ос-
новна позиция на съответната страна. Общо формулират аргументи за излага-
не и защита. Избират по един експерт. 

Дейност 
Експертите на всяка група застават в центъра на залата. Пред тях в полу-

кръг се нареждат останалите участници – наблюдателите. Те имат задачата да 
изслушват експертите, да си водят бележки и да задават въпроси.

Водещият открива дискусията. Той има ролята да дава думата, да пре-
късва при изтекло време за изказване, да предотвратява междуличностна 
полемика. 

Първи започва „експертът на Франция“. В рамките на 10 мин. той пред-
ставя основните акценти от декларацията „Шуман“ и излага позицията на 
Франция за създаване на Европейска общност за въглища и стомана.

След това съответните експерти посочват позициите на Германия, Ита-
лия, общото виждане на страните от Бенелюкс – Белгия, Холандия и Люксем-
бург, и накрая на Великобритания, като всеки разполага с по 5 мин.

След изказванията наблюдателите задават въпроси, като всяка група има 
право на един въпрос към експерт от друга група. 

Ако експерт се затрудни в отговор може или да се консултира с групата си 
до 2 мин., или наблюдател от неговата група да влезе в кръга и да отговори, 
след което отново заема мястото си на наблюдател. 

След 5 мин. консултация със своите помощници водещият оценява за-
щитата на експертите и обявява най-добре аргументираната позиция – под-
писване на договор в Париж и създаване на Европейската общност за въ-
глища и стомана.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

През май 1950 г. френският външен министър Робер Шуман предлага 
схема за обединяване на производствата за въглища и стомана на Франция и 
Германия като първа стъпка към изграждане на бъдеща европейска федера-
ция. Той приканва останалите европейски държави да се присъединят. Пла-
нът включва като задължително условие за участие отдаване на държавен 
суверенитет, т.е. на възможността за самостоятелно вземане на решения 
в индустриите за въглища и стомана. 

Този проект е разработен от френския държавен служител Жан Моне. 
Едновременно със стремежа за постигане на траен мир и сътрудничество 
на Стария континент планът е насочен и към решаване на практическите 
проблеми на Франция, възникнали заради създаването на Федерална републи-
ка Германия, а именно:

• Как да бъде избегната заплахата от бъдещ конфликт между Фран-
ция и Германия?

• Как да бъде продължено снабдяването с въглища за френската сто-
манена промишленост, след като богатата на тази суровина Рурска област 
е върната под суверенния контрол на Германия? 

Планът на Моне е приет с готовност от Робер Шуман – убеден при-
върженик на идеята за обединена Европа, чиято първа стъпка трябва да е 
помирението между Германия и Франция. 

Френското предложение е приветствано и от германския канцлер К. 
Аденауер, също ревностен пропагандатор на европейската идея. Германско-
то правителство възприема участието си в схемата като път за връща-
не на международния авторитет на германската държава и като начин за 
нейното здраво закотвяне към капиталистическия лагер. 

Държавите от Бенелюкс – Белгия, Холандия и Люксембург, нямат ал-
тернатива на участието в проекта поради силната обвързаност на иконо-
миките им с тези на техните силни съседи, така че изразяват желание за 
участие в неговата реализация. 

Италия също заявява готовност за участие. Италианското правител-
ство начело с А. Де Гаспери разглежда схемата като възможност за защи-
та срещу комунистическата заплаха, както и за възстановяване на между-
народния авторитет. Италианският министър-председател споделя евро-
пеизма на Моне, Шуман и Аденауер, смятайки, че оптимистичното бъдеще 
на Европа е изграждането на континентална федерация, която да осигури 
мир на Стария континент. 

Британското правителство отклонява поканата за участие поради вто-
ростепенното значение на връзките с континенталните европейски държави 
за сметка на тези със страните от Британската общност и САЩ, както и 
заради липсата на склонност за отдаване на национален суверенитет. 
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Преговорите между шестте държави, които заявяват желание да 
участват в плана „Шуман“, са белязани от трудни разговори в защита на 
националните интереси. То довежда до значителни промени в първоначал-
ния вариант на схемата. Към предвижданата от Моне единствена инсти-
туция, която трябва да управлява обединението на въглищните и стоманени 
индустрии – Върховен орган, са добавени Парламентарна асамблея, Съвет 
на министри и Съд. 

САЩ играят важна роля за постигането на споразумение, оказвайки 
дипломатическа подкрепа за по-бързата консолидация между европейските 
партньори. За Вашингтон това споразумение е отправна точка за изграж-
дане на западноевропейски „крепостен вал“ срещу комунизма и за създаване 
на голям пазар, импулсиращ свободната търговия в глобален мащаб. 

Независимо от трудностите и противоречията, общата воля за съ-
трудничество и мир надделява и през април 1951 г. е подписан Парижкият 
договор, който поставя основата на първата европейска общност – Евро-
пейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Нейната дейност проправя 
пътя към основаването на общия пазар, върху който е базирано създава-
нето на ЕС.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Бенелюкс икономически съюз между Белгия, Холандия и Люксембург

Британска 
общност

доброволно сдружение на бившите колонии на Британската 
империя и тяхната бивша метрополия, постановено с Уест-
минстърския статут от 1931 г.

Наднационална
институция

институция, която разполага с правомощия, надхвърлящи тези 
на националната държава

Рурска област германска област, която е изключително важна за икономиче-
ското възстановяване на Франция, а и на цяла Западна Евро-
па, тъй като там е концентрирано мащабно производство на 
въглища

Суверенитет Изключително право да се упражнява върховна власт над гео-
графски регион или група хора

ФРГ Федерална република Германия е създадена през 1948 г. в ре-
зултат от конфликта между СССР и западните военновремен-
ни съюзници относно бъдещето на Германия. Този конфликт 
предопределя разделянето на Германия на две части – ФРГ и 
ГДР (Германска демократична република)
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ХРОНОЛОГИЯ
1950 г.
Май – декларация „Шуман“
Юни – Начало на преговорите по ЕОВС
1951 г.
Април – подписване на Парижкия договор

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Какви са причините Франция да инициира създаването на ЕОВС?
2. Защо Германия приема френското предложение за ЕОВС?
3. Какви са причините за италианското участие в ЕОВС?
4. Защо Британия не се включва в ЕОВС?
5. Защо САЩ подкрепят създаването на ЕОВС?
6. Реализирани ли са идеите на Моне чрез създаването на ЕОВС?

Задачи за самостоятелна работа:

1. Направете РР-презентация на една от страните основателки – Франция, 
Германия, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург, съдържаща следните ак-
центи:

• икономическо състояние на съответната страна след края на Втората 
световна война;

• политическа ситуация;
• традиционна външна политика.
2. На графични политически карти на Европа след Втората световна вой-

на маркирайте с различни цветове държавите, които са:
• от ЕОВС; 
• извън ЕОВС, но са в капиталистическата система; 
• извън ЕОВС и са в комунистическия лагер.

Полезни източници на информация:

http://www.youtube.com/watch?v=b2-4gpRIkUE – Какво е ЕС?
http://www.youtube.com/watch?v=Uw1F2sxt2kI
http://europa.eu/about-eu/eu-history
http://www.europe.bg
http://www.cvce.eu
http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_bg.htm
http://www.youtube.com/watch?v=UIvWcA8HLM0 – България след войната
Велева-Ефтимова, Мирела. История на европейската интеграция 1945–

2005. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, 
38–54.
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Рот, Франсоа. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до 
Европейския съюз. София: Кралица Маб, 2008, 30–43.

Невижданата Европа. Сборник документи. С., 2004, 95–105.

ДЕЙНОСТ 3: Първите наднационални институции – Съвет на мини-
стрите на Европейската общност за въглища и стомана

Време: 25 мин.
Метод: работа по двойки, интерактивна дискусия 
Материали: необходим брой копия на речта на Конрад Аденауер, федера-

лен канцлер на Германия и председател на Съвета на министрите на Европей-
ската общност за въглища и стомана, пред първото заседание на този съвет, 8 
септември 1952 г.

Невижданата Европа. Сборник документи. С., 2004, 98–99, постер/дъска, 
флумастри.

На учениците се поставя задачата да представят институцията Съвет на 
министрите на ЕОВС.

Те се разделят по двойки и им се предоставя речта на Конрад Аденауер 
– федерален канцлер на Германия и председател на Съвета на министрите на 
Европейската общност за въглища и стомана, пред първото заседание на този 
съвет, 8 септември 1952 г. 

Участниците във всяка двойка заедно се запознават с предоставения ма-
териал в рамките на 15 мин. и водят бележки относно:

1. Какъв е съставът на Съвета на министрите на ЕОВС?
2. Каква е мисията на Съвета на министрите на ЕОВС?

След изтичане на определеното време се провежда интерактивна диску-
сия, в която всеки взима участие.

Предложенията се записват на постера/дъската.
Открояват се верните отговори:
1. Състав – министрите на външните работи и на икономиката от шестте 

страни членки на ЕОВС – Германия, Белгия, Франция, Италия, Люксембург, 
Холандия.

2. Мисия – има две задачи – да се грижи едновременно за интересите на 
общността и на отделните държави.

ДЕЙНОСТ 4: Познаваме ли отците основатели на ЕС?
Време: две седмици
Метод: самостоятелна работа, групова работа, РР-презентация, изо-

бразителен
Материали: източници на информация 
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На учениците се поставя задачата: Представете отците основатели на ЕС:
1. Жан Моне;
2. Роберт Шуман;
3. Алчиде де Гаспери;
4. Конрад Аденауер,
като акцентирате върху следните въпроси:
� Кои са основните моменти в биографията на съответната личност?
� Какви са нейните политически възгледи?
� Какъв е приносът £ в обсъждания епизод от историята на европейската 

интеграция ? 
Учениците сами избират формата и начина на изпълнение на задачата.
Едни може да работят самостоятелно, други – по двойки, а трети – в екип, 

но всеки да бъде включен и да има съответна задача.
Формата на представяне може да бъде различна – РР-презентация или 

табла.
Работата на участниците се представя на широк форум в училище.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И КРАЯТ
НА СТУДЕНАТА ВОЙНА. ИЗТОЧНОТО РАЗШИРЯВАНЕ

Доц. д-р Мирела Велева-Ефтимова

АНОТАЦИЯ

С последователни занятия учениците научават основните събития от из-
точното разширяване на ЕС. Те разбират причините за присъединяването на 
държави от Източна Европа и резултатите от това присъединяване. Запозна-
ват се с новоприсъединилите се държави.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с основните моменти от историята на европейска-

та интеграция след края на Студената война, които непосредствено засягат 
България и останалите бивши комунистически държави от Централна и Из-
точна Европа, включвайки ги в европейския проект. Те изслушват мултиме-
дийно представяне на темата от учителя, анализират исторически документ, 
подготвят екипни проекти, провеждат стимулационна игра. 

• да получат лични впечатления за духа на времето от края на миналия 
век, за позициите на държавите от ЕС спрямо източното разширяване, за 
причините, които подтикват бившите комунистически държави да се стре-
мят към членство в ЕС; 

• да изразяват собствено мнение по тези компоненти на историческия 
процес.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще разберат:
• кои са основните събития, маркиращи източното разширяване на ЕС;
• какви са причините, които довеждат до тези събития;
• кои са държавите, които вземат участие в източното разширяване.

ПЕРСПЕКТИВНАТА ЦЕЛ е учениците: 
• да се запознаят с историята на европейската интеграция след края на 

Студената война;
• да осмислят разширяването на ЕС на изток като ключов исторически 

момент за възстановяване целостта на Европа; 
• да научат за изискванията към посткомунистическите държави за при-

съединяването им към ЕС;
• да разберат мотивите за включването на България в европейския проект.
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ПЛАН

Дейност 1: Изтокът се среща със Запада

Използвайки методите аудиовизуален, завъртане, екипни проекти, РР-
презентация, интерактивна дискусия, учениците се запознават с основни мо-
менти от Студената война и с етапа на разделена Европа, изграждат собствена 
позиция по спорните моменти на епохата.

Дейност 2: Източното разширяване на ЕС

Използвайки методите самостоятелна работа, аквариум, разделения по-
стер, учениците проследяват разширяването на ЕС на изток, разбират пред-
поставките за осъществяване на този процес и получават знания за подготов-
ката на съответните страни за неговото реализиране. 

Дейност 3: Хронология на източното разширяване на ЕС

Използвайки методите решаване на табличен тест, работа по двойки, 
мозъчни карти, работа с политическа карта, се проверят и затвърждават ус-
воените знания. 

Дейност 4: Европейското бъдеще на България и заключенията на Ев-
ропейския съвет в Копенхаген (2002)

Използвайки метода на самостоятелна работа върху текст, дискусия, 
учениците научават за поставените изисквания към присъединяващите се 
страни, за воденето на преговори. Обръща се по-конкретно внимание на Бъл-
гария в подготовката�£�за членство в ЕС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Изтокът се среща със Запада

• Стъпка 1. Берлинската стена – представа и загадка
Методи: аудиовизуален, дискусия, завъртане 
Материали: филми, клипове, компютър, мултимедия 
http://www.youtube.com/watch?v=0xzUG4fOop8
http://www.youtube.com/watch?v=6qCVPLfl B_M
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На вниманието на учениците се предоставя краткият документален очерк 
„Падането на Берлинската стена“. 

Поставя им се задачата да вземат отношение по въпросите: 
1. Защо е изградена Берлинската стена? 
2. Каква е картината от двете страни на стената?
3. Защо се казва, че Берлинската стена е „зона на смъртта“?
4. Каква е Европа 22 години след падането на Берлинската стена?

На база информацията от филма се провежда дискусия, като последова-
телно се разглеждат зададените въпроси. Всеки от участниците взима отно-
шение, като дава мнение, изказва позиция и показва лично отношение. 

За обобщение учителят използва метода на завъртане. Поставя изрече-
нието „Берлинската стена – символ на .....“ за довършване. Всички участници 
последователно споделят своето отношение, като довършват мисълта. 

• Стъпка 2. Революциите в Източна Европа през 1989 г.
Време: за подготовка – две седмици; за дейността – 60 мин.
Методи: екипни проекти, РР-презентация, дискусия
Материали: компютър, мултимедия

Подготовка 
На учениците се възлага задачата да подготвят РР-презентация на проти-

чането на революциите в Източна Европа през 1989 г. 

Учениците се разделят на групи от по 3–4-ма. Всяка от тях си избира 
посткомунистическа държава, която да представи. 

В групата участниците правят разпределение на задачите по подготовката 
на представянето съобразно техните възможности – събиране на информация, 
изготвяне на доклад, подготовка на РР-презентация. 

Учениците се насочват в задължителните акценти на презентациите. Те 
трябва да включват отговори на следните въпроси:
� Какъв е поводът за сваляне на комунистическия режим в съответната 

държава?
� Как протича революцията?
� Какви са резултатите от първите свободни избори?
Презентациите трябва да бъдат в рамките на 15 мин.
Всяка група избира говорител, който да представи общата работа.

Дейност
Говорителят на всяка група представя общата работа на групата. В рамки-

те на 15 мин. прави РР-презентация на събитията по падането на комунисти-
ческия режим в съответната страна и първите демократични избори в нея. 
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След приключване на презентациите се провежда дискусия, анализират се 
събитията, търсят се сходства и се очертават различията в отделните страни. 

Учителят прави обобщения и изводи.

ДЕЙНОСТ 2: Източното разширяване на ЕС

• Стъпка 1. Европа пред дилема 
Време: за подготовката – една седмица; за дейността – 35 мин.
Метод: самостоятелна работа, аквариум
Материали: таблици с показатели на развитието на посткомунистически 

държави от Източна Европа 
Показатели на развитие на кандидатстващите за членство в ЕС държави 

от Източна Европа 
http://ibset.eu/docs/Pecs_08_Bul.pdf
Конкурентоспособност на българската икономика
http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/No058.htm

Подготовка
На учениците се поставя задачата: „Запознайте се с позицията на ЕС 

относно разширяване на Изток след края Студената война“.
Дава им се горепосоченият материал за запознаване самостоятелно. На-

сочват се да ползват и допълнителни източници по въпроса.

Дейност
На учениците се поставя задачата: „Изразете позицията на ЕС относно 

разширяване на Изток след края на Студената война“.
Използва се методът „аквариум“. Участниците се разделят на две групи 

– едната, поддържаща тезата за разширяване (Германия и Великобритания), а 
другата – не подкрепяща идеята за разширяване на Изток (Франция и среди-
земноморските държави). Може да ползват таблици с икономическите показа-
тели на развитието на източните посткомунистически държави. 

В рамките на 10 мин. участниците във всяка група дават своите аргу-
менти и предложения за защита на тезата. Последните се дискутират, като се 
открояват най-важните и съществените. 

Групите излъчват своите „експерти“ (2–3), които да защитават тезата на 
групата. Избира се и водещ, който дава думата за изказване, както и двама 
помощници. 

„Експертите“ сядат в центъра на свободно място в залата. Около тях в 
полукръг се нареждат останалите участници, които се явяват наблюдатели. 

„Експертите“ последователно представят аргументите на групата в защи-
та на нейната теза. Наблюдателите си водят бележки. 
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След изказванията на експертите наблюдателите задават въпроси, обор-
ват становищата и аргументите на другата група. „Експертите“ отговарят. Ако 
срещат затруднение наблюдател може да „влезе в аквариума“ и да помогне 
в отговора, след което се връща на своето място. За целта се слага свободен 
стол в центъра на полукръга.

След приключване на изказванията водещият заедно с помощниците си 
определя най-добре защитените аргументи. 

При равни позиции се взима компромисно решение, например обедине-
ние, но предоставяне на определен период и подкрепа за достигане на съот-
ветни критерии. 

• Стъпка 2. Подготовката на държавите, кандидатстващи за член-
ство в ЕС – покриване на критерии

Време: 20 мин.
Метод: разделения постер 
Материали: постер/дъска, листове, флумастри

Подготовка
Предварително учителят разделя постера/дъската на две вертикални час-

ти. В началото на всяка колона записва: „Критерии, които трябва да покрива 
държава, кандидатстваща за членство в ЕС“. В едната се записват основните 
критерии (показани по-долу) и тя се покрива с подходящ лист, а другата част 
остава свободна.

Дейност
На учениците се поставя задачата: „Определете критериите, които вся-

ка държава, кандидатстваща за членство в ЕС, трябва да покрива?“ 
Определя се ученик, който да записва предложенията на участниците на 

постера/дъската. 
Всеки участник дава своите предложения. Те се записват в свободната 

колона на постера/дъската, групират се и се открояват основните. 
След изчерпване на предложенията се открива другата половина на по-

стера/дъската, прави се сравнение, дава се заключение.
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Критерии, които трябва да покрива 
държава, кандидатстваща за 

членство в ЕС

Критерии, които трябва да покрива 
държава, кандидатстваща за

членство в ЕС
Страната да съблюдава принципите на:

• свобода 
• демокрация 
• спазване на човешките права и 
    основните свободи 
• върховенство на закона.

Чл. 6, чл. 49 от ДЕС

Да покрива критериите от Копенхаген:
• стабилни институции, гарантиращи де-

мокрацията, върховенството на закона, 
човешките права и уважението и защи-
тата на малцинствата

• функционираща пазарна икономика, 
както и способност да се справи с кон-
курентния натиск и пазарните сили, 
действащи в Съюза

• способност да поеме задълженията на 
членството и по-специално да се при-
държа към целите на политическия, 
икономическия и паричния съюз

Да адаптира административната си струк-
тура.

Да транспонира законодателството на ЕС в 
националното законодателство.

Постигането на тези критерии се установява чрез провеждане на прего-
вори между Европейската комисия и кандидатстващата държавата в следните 
области: 

Глава 1. Свободно движение на стоки
Глава 2. Свободно движение на хора
Глава 3. Свободно предоставяне на услуги
Глава 4. Свободно движение на капитали
Глава 5. Дружествено право
Глава 6. Политика на конкуренцията
Глава 7. Земеделие
Глава 8. Рибно стопанство
Глава 9. Транспортна политика
Глава 10. Данъчна политика
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Глава 11. Икономически и валутен съюз
Глава 12. Статистика
Глава 13. Социална политика и заетост
Глава 14. Енергетика
Глава 15. Индустриална политика
Глава 16. Малки и средни предприятия
Глава 17. Наука и изследвания
Глава 18. Образование и обучение
Глава 19. Телекомуникации и информационни технологии
Глава 20. Култура и аудиовизуална политика
Глава 21. Регионална политика и координация на структурните инстру-

менти
Глава 22. Околна среда
Глава 23. Защита на потребителите и тяхното здраве
Глава 24. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните ра-

боти
Глава 25. Митнически съюз
Глава 26. Външни отношения
Глава 27. Обща външна политика и политика на сигурност
Глава 28. Финансов контрол
Глава 29. Финансови и бюджетни въпроси
Глава 30. Институции
Глава 31. Други

Когато ЕС се убеди, че държавата, кандидатстваща за член на ЕС, покри-
ва изискванията в дадена област, преговорите се прекратяват със „затваряне 
на съответната глава“. Страната е готова да се присъедини, когато всички пре-
говорни глави са затворени.

• Стъпка 3. Подготовка на ЕС за разширяване
Време: 15 мин.
Метод: разделения постер 
Материали: постер/дъска, листове, флумастри

Подготовка
Учителят подготвя занятие с използване на метода разделен постер. Този 

път на постера/дъската подготвя следната таблица:
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Подготовка на ЕС за разширяване Подготовка на ЕС за разширяване
Да се увери, че неговите институции оста-

ват ефективни и подлежащи на отчетност 
след приемането на нови държави.

Да е в състояние да продължи да прилага 
общите политики във всички области.

Да може да продължи устойчиво да финан-
сира политиките си.

Провежда се заключителна дискусия, насочваща към разбирането, че раз-
ширяването на ЕС е двустранен процес. Той изисква подготовка и провежда-
не на редица мерки както от страна на кандидатстващите държави, така и от 
страна на ЕС. 

ДЕЙНОСТ 3: Хронология на източното разширяване на ЕС

•  Стъпка 1. Проследяване на източното разширяване на ЕС
Време: 7 мин.
Метод: решаване на табличен тест, работа по двойки 
Материали: листове с копирана таблица

На учениците се раздават следните таблици. 
Таблица 1

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗТОЧНОТО РАЗШИРЯВАНЕ

ДАТА СЪБИТИЕ
юни 1993 г. 

Начало на преговорите за членство с Естония, Словения, Полша, 
Унгария и Чехия

Начало на преговорите за членство с България, Латвия, Литва, Ру-
мъния, Словакия

май 2004 г.
България и Румъния стават членки на ЕС

В рамките до 7 мин. всеки самостоятелно попълва празните колони. Раз-
меня листа си с този на друг участник (по избор или посочване). Така по 
двойки се провежда проверка и оценяване. 



26

Учителят прави обобщение и излъчва двойката участници, работила най-
бързо и правилно. 

Дискутира се тази хронология на източното разширяване, като се търсят 
предпоставките и причините.

Ползват се таблиците с икономическите показатели на Естония, Полша, 
Словения, Унгария и Чехия в този период (1997–1998), както и на другите 
държави от бившия социалистически блок и на България. Прави се анализ и 
се разбира защо разширението през 2004 г. не бе +12, а + 10 (присъединиха се 
10 държави към ЕС).

• Стъпка 2. Цветна хронологична схема на източното разширяване-
на ЕС

Време: 30 мин.
Метод: мозъчни карти, работа с политическа карта
Материали: листове, моливи, малка географска карта на Европа, необхо-

дим брой копирани графични политически карти на Европа

На учениците се поставя задачата да направят цветна хронологична схе-
ма на източното разширяване на ЕС, която да включва: етапи на разширяване 
на ЕС, годината на разширяване, новите държави членки, техните национал-
ни флагове.

На лист/картон в рамките на 15 мин. те рисуват/чертаят, асоциират и правят 
графично изобразяване на последователния процес на разширяване на ЕС.

Учителят избира най-доброто и най-нестандартното представяне (мозъч-
на карта).

На учениците се поставя задачата да изобразят източното разширяване на 
ЕС чрез показване на промяната на границите на ЕС.

На всеки участник се дава графична политическа карта на Европа след 
края на Студената война. В рамките на 10 мин. те трябва да маркират с раз-
лични цветове: ЕС след източното разширяване, държавите кандидатки за 
членство към настоящия момент и потенциалните кандидатки. 

Учителят прави обобщения.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Отхвърлянето на комунистическите режими в Източна Европа през 
1989 г. поставя края на Студената война. Преодоляването на блоковото 
противопоставяне отваря перспектива за ново разширяване на ЕС – на из-
ток. В този момент Съюзът е зает с решаването на важни въпроси: 

• обединението на Германия; 
• изграждането на Икономическия и паричен съюз; 
• завършването на вътрешния пазар. 
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Така че евентуалното членство на посткомунистическите държави от 
Източна Европа не е част от дневния ред. Освен това страните от ЕС са 
разделени в отношението си към перспективата за ново разширяване. 

Германия и Великобритания подкрепят разширяването заради полити-
ческата стабилност и икономическия просперитет, които то би донесло на 
региона в непосредствена близост до ЕС. 

Франция и средиземноморските държави са резервирани поради необхо-
димостта от отклоняване на значителни средства от европейските фондо-
ве за адаптиране на посткомунистическите държави към изискванията на 
вътрешния пазар.

Тези противоречия са изгладени чрез сключването на Европейски спора-
зумения за асоцииране с държавите от Източна Европа през 1990 г., които 
осигуряват:

• рамка за политически диалог и 
• стимулиране на търговията между ЕС и всяка от асоциираните стра-

ни, без да съдържат ангажимент за приемане на асоциираните в Съюза.
Дългоочакваната, ясно декларирана готовност за тяхното приемане 

в ЕС е заявена на Европейския съвет в Копенхаген през 1993 г. Този съвет 
формулира задължителните условия, които всяка държава, желаеща пълно-
правно членство, трябва да изпълни – критерии от Копенхаген: 

• политически;
• икономически; 
• юридически. 
Това решение поставя началото на голямото разширяване на ЕС на 

Изток. 
Между 1994 и 1996 г. десет държави от Централна и Източна Европа 

– България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, 
Унгария, Чехия – подават молби за членство в ЕС. Всички тези държави 
разглеждат това членство като възможност за ускоряване на тежките 
икономически и политически реформи и път към политическа стабилност, 
икономическо развитие и просперитет.

През 1997 г. Европейската комисия публикува „Програма 2000“, в която 
представя своята концепция за източното разширяване. Документът пре-
поръчва ЕС да започне преговори с пет държави от Източна Европа – Есто-
ния, Полша, Словения, Унгария и Чехия, които са напреднали в реформите и 
са си осигурили подкрепа сред страните от Съюза. Преговорите с тези пет 
страни започват през март 1998 г. Те се водят между ЕС и всяка страна 
кандидатка, която трябва да затвори 30 преговорни глави по достижения-
та на правото на Съюза. 

Европейският съвет в Хелзинки през декември 1999 г. приема препоръката 
на Комисията за отваряне на преговори и с останалите пет държави канди-
датки за членство в ЕС – през 2000 г. Това решение е продиктувано от:
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• постигнатия напредък в изпълнението на условията за членство от 
тези държави; 

• стремежа на ЕС да не допусне:
– разделяне на тясно обвързани помежду им държави, 
– дестабилизиране на Балканите и 
– обществено разочарование. 
През 2004 г. Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унга-

рия и Чехия стават членки на ЕС. 
През януари 2007 г. към Съюза се присъединяват България и Румъния. 

По този начин е приключено голямото разширяване на ЕС на изток. То има 
изключително значение за бъдещето на Европа, тъй като позволява преодо-
ляването на деформациите от миналото на Стария континент. България 
получава възможност да участва в реализацията на европейската идея, от 
която тя е част до установяването на комунистическата система.

Таблица 2

ХРОНОЛОГИЯ НА ИЗТОЧНОТО РАЗШИРЯВАНЕ

ДАТА СЪБИТИЕ

юни 1993 г. Приемане на критериите от Копенхаген

март 1998 г. Начало на преговорите за членство с Естония, Словения, Полша, 
Унгария и Чехия

февруари 2000 г. Начало на преговорите за членство с България, Латвия, Литва, 
Румъния, Словакия

май 2004 г. Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария и 
Чехия стават членки на ЕС.

януари 2007 г. България и Румъния стават членки на ЕС.

Таблица 3

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Студена война Глобално политическо, военно, икономическо и идеологиче-
ско противопоставяне между САЩ и СССР след края на Вто-
рата световна война

Разширяване на 
ЕС

Включване на нови държави членки в ЕС. Разширяването на 
ЕС до 1989 г. преминава през няколко кръга: западно разширя-
ване – Великобритания, Дания, Ирландия (1973); южно разши-
ряване – Гърция (1981), Испания, Португалия (1986); северно 
разширяване – Австрия, Финландия, Швеция (1995).
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Икономически и 
паричен съюз

Обща валута и унифициране на икономическите и паричните 
политики на страните от ЕС

Вътрешен пазар Митнически съюз със свободно движение на стоки, хора, ка-
питали и услуги

Критерии
от Копенхаген

Стабилност на институциите, гарантиращи: демокрацията, 
върховенството на закона, човешките права и защита на мал-
цинствата; функционираща пазарна икономика с капацитет да 
устои на конкурентния натиск в рамките на общия пазар; спо-
собност за поемане на отговорностите по членството, произ-
тичащи от правото на ЕС

Европейски съвет Съвет на държавните глави и правителствените ръководители 
на страните от ЕС

Въпроси за обсъждане с учениците: 

1. Какъв политически акт поставя началото на източното разширяване? 
2. Кои са причините за желанието на посткомунистическите държави от 

Източна Европа за членство в ЕС ?
3. Коя ще бъде 28-та страна членка на ЕС?
4. Кои от посткомунистическите държави са изявили желание за членство 

в ЕС и са подали молби до 2012 г.? 

Полезни източници на информация:
Показатели на развитие на кандидатстващите за членство в ЕС държави 

от Източна Европа 
http://ibset.eu/docs/Pecs_08_Bul.pdf
Конкурентоспособност на българската икономика
http://www.iki.bas.bg/english/CVita/angelov/No058.htm
Въпроси и отговори за дискусия – http://www.ecb.int/ecb/enlargement/html/

faqenlarge.bg.html
http://europa.eu/about-eu/eu-history
http://www.europe.bg
http://www.cvce.eu
Велева-Ефтимова, Мирела. История на европейската интеграция 1945–

2005. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2006, 
168–217.

Рот, Франсоа. Изобретяването на Европа. От Европа на Жан Моне до 
Европейския съюз. София: Кралица Маб, 2008, 194–200.

Велева-Ефтимова, Мирела. България в европейската идея и българска-
та идея за обединена Европа. – В: Европейски перспективи. Десет години 
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специалност „Европеистика“ в СУ. София: Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“, 2008, 253–269.

ДЕЙНОСТ 4: Европейското бъдеще на България и заключенията на 
Европейския съвет в Копенхаген (2002)

Време: 20 мин. 
Метод: самостоятелна работа, дискусия
Материали: копия на материал от Заключения на Европейския съвет в 

Копенхаген (2002) съобразно броя на участниците 

На учениците се поставя задачата в рамките на 15 мин. да се запознаят 
със съдържанието на предоставения им текст; да си водят бележки, като отбе-
лязват важните акценти; да търсят отговори на въпросите: 

1. Има ли разлика в принципите при водене на преговори за присъединя-
ване между ЕС и България и в преговорите с останалите страни кандидатки 
от Източна Европа?

2. Реформите в кои области са от особено значение за цялостната подго-
товка за членство на България?

3. Коя е предвидената дата за придобиване на членство от България?

След самостоятелната работа учителят провежда дискусия. Търсят се от-
говори на поставените въпроси. Правят се обобщения и изводи.

Отговор 1: Не, няма – ЕС потвърждава, че преговорите ще продължат на 
основата на същите принципи, ръководили преговорите за присъединяване до 
този момент.

Отговор 2: Съдебната и административната реформа.
Отговор 3: 2007 г.
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БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Доц. д-р Юлия Захариева

АНОТАЦИЯ

Чрез поредица от занимания учениците научават за участието на Бълга-
рия в най-важните международни организации и оценяват значението на това 
участие за осъществяването на външната политика на страната в регионален 
и глобален план. По такъв начин те разбират спецификата на Европейския 
съюз като интеграционно обединение, която в голяма степен го отличава от 
класическите международни организации.

ЦЕЛИ се учениците:
• да получат информация за международни организации, които са съ-

ществували в миналото: ОН, ОВД, СИВ и др., и да се запознаят с между-
народните организации в настоящето като: ООН, Съвета на Европа, НАТО, 
ОССЕ, регионални за Европа международни организации и др.;

• да разберат ролята и значението на участието на България в междуна-
родните организации; 

• да формират собствено мнение относно значението на членството в тях 
за България.

В РЕЗУЛТАТ учениците ще:
• познават международните организации, играещи важна роля в история-

та и развитието на Европа;
• разбират значението на международното общуване, институционали-

зирано в международните организации; предимствата от участието в проце-
сите на международното и междудържавното сътрудничество;

• разбират смисъла и значението на членството на България в междуна-
родните организации; 

• осмислят перспективите за една сравнително малка държава като Бъл-
гария нейният глас да се чува в международните отношения.

ПЛАН

Дейност 1: Предпоставки за международно общуване

Използвайки метода мозъчна атака, учениците са поставени в ситуация, 
в която сами да достигнат до идеята за необходимостта от общуване между 
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народите, от обединяване на държави, от създаване на международни съюзи 
и организации. 

Дейност 2: Международни организации до Втората световна война и 
участието на България в тях 

Използвайки методите групова работа, РР-презентациа, интерактивна 
дискусия, учениците се запознават с международните организации до Втората 
световна война. Чрез интерактивна дискусия те изказват мнения и формират 
собствени позициии относно участието на България в тях.

Дейност 3: Международни организации след Втората световна война 
и участието на България в тях 

Използвайки методите групова работа, РР-презентации, интерактив-
на дискусия, учениците се запознават с международните организации след 
Втората световна война. Чрез интерактивна дискусия те проследяват начина 
и периода на присъединяване на страната ни към съответната организация, 
формират собствена позиция относно нейното участие в тях. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕЙНОСТ 1: Предпоставки за международно общуване

• Стъпка 1. Кои проблеми на хората надхвърлят националните ре-
шения и имат световен аспект на разрешаване?

Време: 15 мин. 
Метод: мозъчна атака
Материали: постер/дъска, листове, флумастри

На учениците се поставя задачата да формулират предпоставките за реали-
зиране на международно общуване или по-конкретно: „Кои проблеми на хората 
надхвърлят националните решения и имат световен аспект на разрешаване?“

Всеки участник дава своите предложения. Те се записват на постера. Ни-
кой няма право да прекъсва изказващия се, да го репликира или критикува. 
След изчерпване на предложенията те се сравняват, групират и се открояват 
решения, приемливи за всички.

Прави се изводът, че за решаването на тези проблеми е необходима кому-
никация, надхвърляща националната среда и опосредстваща международното 
общуване.

• Стъпка 2. Направете класификация на видовете международни ор-
ганизации

Време: 20 мин
Метод: панелна дискусия
Материали: постер/дъска, листове, флумастри
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Подготовка
На постера/дъска предварително се начертава долната таблица

ВИД ХАРАКТЕРИСТИКА
Правителствени
Неправителствени
Регионални
Глобални
Политически
Икономически
Военнополитически

Дейност
Участниците се разделят на 7 групи. Всяка от тях взима за разглеждане по 

една от написаните в таблицата организации. 
Те се обсъждат в групата. Всеки ученик дава своето предложение за ос-

новни характеристики, определящи работата, състава, задачите и обсега на 
дейности на съответната група. Те се записват на лист, групират и обобща-
ват. 

Представител на групата записва общото решение в съответната свобод-
на колона от таблицата на постера/дъската. 

Провежда се обща дискусия за основните характеристики на организации-
те, като се търсят общи черти и различия.

ДЕЙНОСТ 2: Международни организации до Втората световна вой-
на и участието на България в тях

• Стъпка 1. Международни организации – дела и документи
Време: за подготовка – една-две седмици, за дейност – 40 мин.
Метод: РР-презентация, дискусия, работа по групи
Материали: компютри, мултимедия

Подготовка
На учениците се поставя задачата да представят следните международни 

организации, като отбележат и участието на България в тях (ако има такова), 
на РР- презентации в рамките до 7 мин.:
� Първите международни организации;
� Общество на народите;
� Международна организация по труда;
� Интерпол.
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Сформират се 4 групи от по 3–5 ученици за разработване на една от по-
сочените горе теми. 

Участниците в групите правят разпределение на задачите съобразно въз-
можностите за изпълнение на общата задача – РР-презентация. 

Дейност
Представителите на всяка група правят представяне на РР-презентация 

по съответната тема, която е резултат от общата работа.
След изслушване на всички представяния се провежда интерактивна дис-

кусия. Правят се обобщения и изводи.

• Стъпка 2. България на международната сцена до Втората световна 
война

Време: 20 мин.
Метод: интерактивна дискусия

На базата на получената информация и знания от направените презен-
тации на предходното занятие се провежда интерактивна дискусия относно 
ефективността на участието на България в тези организации. 

Учениците коментират участието на страната ни в дискутираните между-
народни организации, изразяват мнение и оценка за това членство.

ДЕЙНОСТ 3: Участието на България в международния диалог след 
Втората световна война 

• Стъпка 1. Международни организации в периода на Студената вой-
на и участието на България в тях 

Време: за подготовка – две седмици, за дейност – 50 мин.
Метод: работа по групи, РР-презентация, интерактивна дискусия
Материали: компютри, мултимедия

Подготовка
На учениците се поставя задачата да направят проучване кои са междуна-

родните организации в периода на Студената война, когато Европа е разделе-
на на два лагера – западен и източен, и да отбележат участието на България в 
тях (ако има такова).

Да подготвят РР- презентации в рамките до 10 мин. за запознаване с тези 
организации.

В продължение на една седмица учениците събират информация и „от-
криват“ международните организации, които са сформирани и действали през 
определения период. 
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В края на първата седмица всеки докладва за своята работа. Сформират 
се екипи, които да подготвят РР-презентации за представяне на установените 
международни организации. 

По преценка учителят може да постави задачата за подготовка на презен-
тация на някоя от по-долу записаните, но „неоткрита“ от учениците органи-
зация:
� Организация на обединените нации;
� Европейска икономическа комисия;
� ЮНЕСКО;
� Дунавска комисия; 
� Международна агенция по атомна енергия;
� Международна морска организация; 
� Международна организация за гражданска авиация;
� Организация за продоволствие и селско стопанство;
� Съвет за икономическа взаимопомощ – СИВ;
� Организация на Варшавския договор;
� Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. 

Дейност
Представителите на всяка група правят РР-представяне на съответната 

международна организация, което е резултат от общата работа на групата.
След изслушване на всички представяния се провежда интерактивна дис-

кусия за откриване на общи задачи и цели и констатиране на различия. 
Правят се обобщения и изводи.

• Стъпка 2. Международни организации след края на Студената вой-
на и участието на България в тях

Време: за подготовка –две седмици, за дейност – 50 мин.
Метод: работа по групи, РР-презентация, интерактивна дискусия 
Материали: компютри, мултимедия

Подготовка
На учениците се поставя задачата да проучат международните органи-

зации, които са сформирани и работят в етапа след Студената война, когато 
„завесата“ в Европа е паднала и когато интеграционните процеси започват да 
обхващат все повече сфери на европейските общества. Те трябва да подготвят 
РР-презентация в рамките до 10 мин., като отбележат и участието на България 
в тези организации.

Всеки работи самостоятелно, събира информация. В края на първата 
седмица участниците обменят събраната информация. Сформират групи, 
които да работят по подготовката за презентиране на отделни международ-
ни организации. 
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Учителят може да даде задача на някои от участниците да подготвят пред-
ставяне на „неоткрита“ международна организация, записана по-долу:
� Черноморско икономическо сътрудничество
� Централноевропейска инициатива
� Съвет на Европа
� Западноевропейския съюз
� Европейски общности
� Черноморско икономическо сътрудничество
� Световна търговска организация
� НАТО
� Европейски съюз.

Дейност
Представителите на групите презентират работата на своя екип и запоз-

нават останалите със съответните международни организации.
Провежда се обща дискусия, правят се съпоставки, като се търсят общото 

и различното между целите, задачите, членовете и работата на различните 
международни организации. Учениците взимат отношение по участието на 
България в тях.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Предпоставки за международно общуване

Навярно една от основните характеристики на ХХ век е непрекъснато 
растящата роля на международните организации. Те се превръщат във 
все по-важно средство за осъществяване на външната политика на дър-
жавите и за разрешаване на по-малките и по-големите проблеми на меж-
дународната общност.

А проблемите с глобален характер или от интерес за група държави през 
този век стават все повече и тяхното решаване само с национални средства 
– все по-трудно. Силно нараства и взаимодействието на различните факто-
ри, определящи общественото развитие – комуникации, изхранване, научно-
технически прогрес, опазване и възпроизводство на околната среда, енер-
гийният и суровинният фактор, усвояването на световния океан и Космоса, 
здравеопазването, проблемите на мира и войната и ред други. Всички те 
изискват съвместни усилия на участниците в международното общуване.

За илюстрация на тази отчетлива тенденция е достатъчно да се посо-
чи дори само фактът, че през 1909 г. правителствените международни ор-
ганизации са 37, а неправителствените – 176, докато само за 30 години, до 
началото на Втората световна война, техният брой се удвоява. През 1955 г. 
те са вече съответно 118 и 997, а в края на века – общо близо 4000! Началото 
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на официалната регистрация на международните организации се слага с 
формирането през 1909 г. на Съюза на международните асоциации. 

Разбира се, впечатляващо е не само нарастването на броя, но и разнооб-
разието в характера, мащабите и задачите на международните организа-
ции. Усложнява се тяхната институционална структура, както и формите 
на представителство. Расте степента на прехвърляне на суверенитет от 
държавите членки към някои международни организации, за да се стигне до 
интеграционните форми, чиито институции в определени области дейст-
ват вместо националната власт.

В крайна сметка процесът на интернационализация, чийто израз са 
международните организации, вече обхваща цялото многообразие на об-
ществените отношения. 

Международни организации до Втората световна война и участието 
на България в тях

Първата международна организация
Когато възниква първата международна организация, а това събитие 

се свързва с формирането на обединение на основата на Конвенцията про-
тив робството от 1840 г., България отсъства от политическата карта. 
До 1908 г. е васално княжество. Въпреки това тя се старае да проявява са-
мостоятелност и дипломатическа активност. Веднага след създаването 
си Българското княжество започва да гради система от органи за външни 
отношения, да акредитира дипломатически агенти и да приема посланици. 
Оръжията на дипломацията са широко използвани през 1886 г. за призна-
ване на Съединението на България, както и през 1908 г. при обявяването на 
независимостта. 

Още по време на Руско-турската война (1877–1878) в българските земи 
се заражда червенокръсткото движение. По-късно България се присъеди-
нява и към Хагските конвенции от 1899 и 1907 г., които са важна част от 
международното право по време на война.

Общество на народите
За реално участие на България в международните организации можем 

да говорим едва след края на Първата световна война, като най-значима-
та проява в началото е членството�£�в Обществото на народите (ОН). 
Хрониките пазят любопитен факт, свързан с това събитие – оказва се, 
че самата идея за създаване на първата по рода си универсална междуна-
родна организация „за развитие на сътрудничеството между народите и 
гарантиране на мира и сигурността“ е свързана с името на един българин. 
През 1917 г. индустриалецът инж. Никола Димков издава в Цариград на 
няколко езика книгата си „Звездата на съгласието“, след което я разпраща 
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до всички столици. Книгата представлява уникален проект за „Постоя-
нен съвет за мир, разбирателство и сътрудничество между всички народи, 
раси и религии“. Авторът предлага този „мозък на цялото човечество“ да 
включва бюра с различни специфични функции като световна сигурност, 
световна просвета, световна хигиена, земеделие, търговия, световен труд 
и световни съобщения, както и структури за „обуздаване на неморални на-
вици и пагубни пороци“ и за „помощ на жертвите от злочестини“. Твърди 
се, че президентът на САЩ по това време Уилсън е познавал книгата на 
Димков и дори е бил повлиян от нея при формулирането на знаменитите 
14 точки, които са в основата на инициативата за създаването на Обще-
ството на народите по време на Версайската мирна конференция. 

Уставът на ОН е приет на 28 юни 1919 г. Това позволява на органи-
зацията бързо да отвори врати и за победените във войната държави. 
България е приета на 16 декември 1920 г. въпреки съпротивата на Гър-
ция, Румъния и Югославия. Страната ни се задължава да спазва принципи-
те, заложени в Устава, да участва в предвидените в чл. 16 санкции срещу 
държава, нарушила задълженията си, да не прибягва към война и агресия, 
стриктно да се придържа към нормите на МПП и поетите от нея дого-
ворни задължения.

Именно чрез механизмите на ОН българската дипломация успява 
донякъде да ревизира икономическите и финансовите задължения на 
страната след войната, а военните ограничения по Ньойския договор са 
свалени едва през 1938 г. със Солунската конвенция. Членството в ОН 
допринася да се получи икономическа помощ при решаването на тежките 
бежански проблеми.

Най-успешната акция на ОН за запазване на мира също е свързана с 
името на България. През есента на 1925 г. на българо-гръцката грани-
ца възниква напрежение, довело до нахлуване на гръцки войски на българ-
ска територия. Конфликтът, останал известен като „Петричкия инци-
дент“, е сериозна опасност за мира в района, но е овладян изключително 
бързо именно поради ефикасната намеса на ОН. По молба на българското 
правителство спешно е свикана сесия на Съвета на ОН. Той постановява 
българското и гръцкото правителство незабавно да спрат враждебните 
действия и дава срок от 24 часа за изтеглянето на гръцките войски от 
българските земи. Съветът на ОН решава Гърция да заплати на България 
30 милиона лева обезщетение за морални и материални щети и отхвър-
ля гръцкото искане за приспадане на сумата от дължимите от страна 
на България репарации. Българското постоянно представителство при 
ОН е закрито през 1940 г., а самата организация на практика престава 
да действа още през 1939, но официално прекратява дейността си през
април 1946 г. 
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Международна организация по труда
В периода между двете войни България се включва и в други междудър-

жавни формации. Още през 1920 тя става член на създадената през 1919 г. 
Международна организация по труда (МОТ). Това е най-продължителното 
присъствие на страната ни в международна структура. Създаването на 
МОТ е първото мащабно навлизане на международното сътрудничество в 
социалната сфера, а нейният модел на представителство директно копира 
форми, характерни за вътрешнодържавни управленски решения – едновре-
менно са представени правителствата, синдикатите и работодателите. 
България ратифицира редица конвенции, създадени по линия на МОТ. Нейни 
представители са участвали в Административния съвет на МОТ и в отрас-
лови комитети и регионални конференции.

Интерпол
Друг пример за включването на традиционни запазени периметри на 

държавната власт в обхвата на дейност на международните организации 
е възникването на Международна комисия на криминалната полиция, коя-
то по-късно се преименува на Интерпол. Идеята е на австрийския канцлер 
Йохан Шобер. Организацията започва дейността си на 7 септември 1923 г. 
България се присъединява към Интерпол през 1925, но през 1951 г. прекратя-
ва членството си. През 1989 г. членството е възобновено и днес страната 
ни заедно с други 179 държави участва активно в усилията срещу световния 
тероризъм, наркотрафика, организираната престъпност, издирването на 
криминално проявени лица и др.

След Втората световна война броят на международните организации 
рязко нараства. Въпреки голямото си многообразие обаче те не могат да 
не отразяват общия облик на международните отношения и характерния 
за втората половина на века сблъсък на интереси и формиране на полюси и 
центрове. Както дипломацията, така и международните организации про-
дължават да бъдат средство за осъществяване на външната политика и 
участието и поведението на една държава в тях се определя от същите 
фактори, които формират нейната външнополитическа ориентация. В съ-
щото време включването в една или друга международна организация не е 
въпрос само на собствен избор на една страна, а в голяма степен зависи от 
начина, по който тя се възприема от останалите участници в международ-
ното общуване. Неслучайно СССР например е поканен за членство в ОН едва 
през 1934 г. и е единствената държава, изключена от организацията заради 
агресия. След Втората световна война и последвалото я „блоково“ разде-
ление конфронтацията и борбата за надмощие стават водеща тенденция 
в работата на международните организации за близо 5 десетилетия. Тази 
тенденция засяга в пълна степен и България.
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Международни организации по време на Студената война (разделена 
Европа на два лагера) и участието на България в тях

Организация на обединените нации (ООН)
Проект за създаване на нова универсална организация за поддържане на 

мира и сигурността и за развитие на сътрудничеството във всички сфери, 
с особено внимание върху защитата на правата на човека, се подготвя от 
държавите от антихитлеристката коалиция още по време на войната. На 
конференциите в Москва и Техеран пред 1943, в Дъмбъртън Окс през 1944 и 
в Ялта през 1945 г. те обсъждат принципите, механизмите, процедурите за 
вземане на решения, финансирането и задачите на бъдещата организация. 
На 26 юни 1945 в Сан Франциско 31 държави подписват Устава на Орга-
низацията на обединените нации, който влиза в сила на 24 октомври 1945 
г. Самият израз „Обединени нации“ за първи път официално се използва в 
Декларацията на 26 държави от 1 януари 1942 г., провъзгласена в подкрепа 
на Атлантическата харта на Чърчил и Рузвелт. 

В основата на създаването на ООН и на всички други международни 
организации в периода след края на войната стои именно гарантирането на 
международната стабилност и мира. Можем да приемем, че в тази насока 
„блоковото“ противопоставяне е относително „укротено“ и позволява, въ-
преки многобройните изпитания, мирът в световен мащаб да бъде опазен. 
Осигуряването на световната стабилност се търси директно – чрез специ-
ално създадени механизми, еволюционно – чрез задълбочаване на сътрудни-
чеството в „рисковите“ области. Цялата структура на ООН е подчинена 
на тази идея. Заедно с 18-те специализирани организации, изградени към 
нея, ООН се превръща в относително рационално функционираща система 
за международна сигурност и стабилност. 

Включването на България в тази система е трудно и драматично. Вед-
нага след подписването на мирния договор, с който страната ни излиза от 
Втората световна война, на 26 юни 1947 г. българското правителство из-
праща молба до генералния секретар на организацията Тригве Ли за прие-
мането ни в ООН. Оставена без последствия, молбата е подновявана по-
следователно през септември 1948, на 30 юни 1952, на 23 март 1954 и на 20 
септември 1955 г. През този период Съветът за сигурност на ООН отказва 
препоръка за българското членство. САЩ и Великобритания мотивират 
„ветото“ си със сериозни обвинения за нарушения на клаузите на Парижкия 
мирен договор, за намеса във вътрешните работи на Гърция и за грубо по-
газване на правата и свободите на човека и особено на свободата на вероиз-
поведанията. През 1955 г. – 10 години след създаването на организацията, с 
резолюция Х995 България е приета за редовен член.

Още през февруари 1956 г. България открива свое постоянно предста-
вителство към ООН в Ню Йорк. Първият постоянен представител е Петър 
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Вутов, връчил акредитивните си писма на 23 февруари 1956 г. През периода 
1966–1967 и 1986–1987 г. на ротационен принцип България става непостоя-
нен член на Съвета за сигурност на ООН. Многократно членува в ИКОСОС, 
а от 1 януари 1999 г. е и с нов членски мандат.

Новият статут на страната като пълноправен член на ООН�£�позволя-
ва да се включи активно в сътрудничеството по линия на специализираните 
организации или други форми от системата на ООН.

Българска инициатива е в основата на работата на ООН, свързана с 
координирането на дейността на международните организации в борбата 
срещу колониализма. България участва в Комитета по деколонизация, била е 
заместник-председател на този комитет. Включва се в Съвета за Намибия, 
в Консултативния съвет при Генералния секретар за проучване на въпроси-
те на разоръжаването и е съавтор на документите, внесени на специализи-
раната сесия на Общото събрание на ООН по разоръжаването.

Страната ни участва активно в програмата на ООН, посветена на Го-
дината на детето. Активна е дейността�£�като автор на проекторезолю-
ции в Третия комитет на Общото събрание по социалните, хуманитарните 
и културните въпроси. Съавтор е и на резолюция по приложението на Виен-
ската конвенция за дипломатически отношения. 

Без да е изчерпателно, това изброяване дава представа за характера на 
българското присъствие в общите усилия за осъществяването на целите на 
международните организации.

В същото време страната ни попада епизодично и в негативната хро-
ника на ООН. През 1957 г. израелското правителство завежда пред Меж-
дународния съд на ООН в Хага дела срещу нея във връзка със свалянето на 
израелски пътнически самолет на българска територия от нашите проти-
вовъздушни войски. Правителството ни възразява срещу компетентност-
та на Съда да гледа това дело и настоява въпросите за компенсирането на 
моралните и материалните щети да бъдат решени на двустранно равни-
ще. Възраженията на България са приети и на 26 май 1959 г. Международ-
ният съд в Хага с 12 срещу 4 гласа се обявява за некомпетентен да разгледа 
израелския иск. 

Европейска икономическа комисия
През 1953 г., 2 години преди приемането £ в ООН, България открива 

постоянно представителство към Европейската икономическа комисия 
в Женева. През 1957 г. то прераства в постоянно представителство към 
Службата на ООН в Женева и дава възможност за активни контакти със 
специализираните институции и международните организации, които имат 
седалище в Женева.
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ЮНЕСКО
Преди да бъде приета в ООН, България прави опит да стане член и на 

ЮНЕСКО – организация със значима роля за сътрудничеството в областта 
на образованието, науката и културата. На 1 юли 1954 г. е депозирана молба 
за приемането ни в организацията и тя е разгледана на Генералната сесия 
на ЮНЕСКО, състояла се в Монтевидео, но решението е отложено за след-
ващата сесия. България става член 2 години по-късно – през 1956 г., когато 
открива и самостоятелно представителство в Париж. Тя се включва актив-
но във всички форми на сътрудничество по линия на ЮНЕСКО и получава 
съдействие за опазването на българските паметници на културата. Днес 
Генерален секретар на ЮНЕСКО е българката Ирина Бокова.

Дунавска комисия
От особен интерес за страната е участието�£�в Дунавската комисия, 

учредена на 18 август 1948 г. по силата на Белградската конвенция за режи-
ма на корабоплаването по река Дунав. Постоянни представители на Бъл-
гария в Комисията са посланиците ни в Будапеща. В периода 1954–1960 г. 
България упражнява правомощията на Директор на Секретариата на ор-
ганизацията. 

В редица специализирани или регионални международни организации 
България осъществява ефективно членство с призната значимост като:

•  Международна агенция по атомна енергия;
• Международна морска организация; 
• Международна организация за гражданска авиация;
• Организация за продоволствие и селско стопанство.
От 1957 г. започва членството ни в Международната агенция по атом-

на енергия (МАГАТЕ), в която България е имала пет мандата в Съвета на 
управляващите, а през 1974–1975 г. е и председател на този Съвет. 

От 1961 г. България е член и на Международната морска организация 
(ИМО), създадена да развива сътрудничеството между държавите по въ-
просите на морското корабоплаване и безопасността по море.

Страната ни се присъединява и към Международната организация за 
гражданска авиация (ИКАО) и Конференцията на ООН за търговия и разви-
тие (ЮНКТАД), създала Генералното споразумение за митата и търговията 
(ГАТТ), по-късно Световна търговска организация (СТО). От 1967 г. членува 
в Организацията за продоволствие и селско стопанство (ФАО). През същата 
година България заедно с други държави става инициатор за създаването на 
Организацията на ООН за индустриално развитие – ЮНИДО. Българският 
постоянен представител във Виена е акредитиран и към други международни 
формации като Комисията по наркотиците на ООН, Центъра по социална и 
хуманитарна дейност, Съвета по нови инициативи Изток–Запад и др.
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Съвет за икономическа взаимопомощ – СИВ
През 1949 г., веднага след отказа на СССР и на страните от Цен-

трална и Източна Европа да участват в плана „Маршал“, от Москва е 
лансирана идеята за създаването на Съвета за икономическа взаимопо-
мощ. Уставът на организацията е приет 10 години по-късно – през 1959, а 
институционалното изграждане завършва едва през 1962 г. Организация-
та се ръководи от сесии, свиквани един път годишно, Изпълнителен коми-
тет и Секретариат. От 1971 до 1974 г. са изградени и три комитета – за 
сътрудничество в областта на планирането, материално-техническото 
снабдяване, науката и техниката. Предвидена е възможността сесията 
да създава и други помощни органи.

СИВ е основната многостранна икономическа организация на страните 
от Източна Европа. Тя е трябвало да бъде източноевропейският вариант на 
набиращите скорост европейски интеграционни процеси. Приемането през 
1970 г. на т.нар. Комплексна програма е насочено именно в тази посока, но 
институциите на СИВ се оказват непригодни за реализацията на подобна цел, 
а изграждането на единно икономическо пространство предполага функцио-
нираща пазарна икономика. Така функциите на СИВ остават в рамките на 
координирането на народностопанските планове, съдействието за коопери-
ране на междудържавно равнище, за да се търси рационалното използване на 
ресурсите и осъществяване на съвместни проекти. СИВ не успява да обедини 
пазарите, но осигурява пазари, на които конкурентоспособността на стоки-
те не се подчинява на логиката на световните пазари, а на принципи като 
„другарска взаимопомощ“ и „пролетарски интернационализъм“.

България е учредител и активен участник в СИВ. Истината задължава 
да се признае, че страната ни използва ефикасно механизмите на организа-
цията за стабилизиране на икономиката си и се включва в редица значими 
проекти, което трудно би постигнала сама и в изолация. Тя участва в редица 
обединения на социалистическите страни за икономическо сътрудничество, 
с различен териториален обхват и членство. В промишлената сфера те са 
общо шестнадесет, в енергетиката – три, в транспорта и съобщенията 
– седем. Създадени са и девет обединени научноизследователски центъра и 
две банки – Международна инвестиционна банка и Международна банка за 
икономическо сътрудничество.

На 28 юни 1991 г. в Будапеща се провежда последната 46-та сесия на 
СИВ.  

Организация на Варшавския договор
Механизмите на военнополитическото сътрудничество на страните от 

Източна Европа до средата на 50-те години се изграждат на базата на 
двустранни договори за дружба, сътрудничество и взаимна помощ. Присъе-
диняването на ФРГ към НАТО през 1954 г. обаче се възприема от Изтока 
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като драстична промяна на стратегическата ситуация на континента и 
като мотив да бъде изоставено т.нар. антиблокова линия и да се създаде 
аналогична многостранна военнополитическа организация. Само седем дни 
след влизането в сила на Парижките споразумения – на 14 май 1955 г. – е по-
дписан Варшавският договор. Срокът на договора е 30 години, а през 1985 г.
действието му е продължено, без да се променят неговите текстове. В него 
е предвидена една интересна формула – той ще прекрати съществуването 
си, когато в Европа бъде изградена действена система за колективна си-
гурност. Подписалите го страни са осем – Албания, България, ГДР, Полша, 
Унгария, Румъния, СССР и Чехословакия. През 1968 г. Албания прекратява 
членството си (както и в СИВ). 

Институционалната рамка на Организацията на Варшавския договор 
(ОВД) се изгражда поетапно. Самият договор предвижда само създава-
нето на Политически консултативен комитет като ръководен орган и на 
Обединеното командване на въоръжените сили като военнооперативно 
ръководство. Едва през 1969 г. започва да функционира Комитетът на ми-
нистрите на отбраната, а през 1976 г. – Комитетът на министрите на 
външните работи.

Участието на България в ОВД разширява външнополитическия� £� ка-
пацитет. Тя става съавтор на редица инициативи и действия по основни 
проблеми на международните отношения, едно от които е предложението 
за свикване на Общоевропейско съвещание за сигурност и сътрудничество. 
Показателен е фактът, че след дълго чакане, веднага след влизането си в 
ОВД, България е приета за член на ООН.

Пак чрез координираните действия в рамките на ОВД България участ-
ва в обсъждането на един от най-важните въпроси на века – контрола над 
въоръженията. Членството в ОВД дава отражение и върху развитието 
на двустранните отношения на страната със съседни и западни държа-
ви и върху ролята и мястото�£�в редица многостранни форуми. България 
става например наблюдател на Виенските преговори по въпросите на ра-
зоръжаването в Централна и Източна Европа, продължили от началото 
на 70-те до средата на 80-те години, и активен участник в преговорите за 
съществено съкращаване на конвенционалните оръжия от Атлантика до 
Урал (1989–1991).

На 1 юли 1991 г. в Прага се подписва протокол за прекратяване на съ-
ществуването и на ОВД.

Съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа
По инициатива на страните от ОВД, съдържаща се в документите на 

Политическия консултативен комитет от сесиите му в Букурещ през 1966 и 
в Будапеща през 1969 г., и с политическата воля на всички европейски държа-
ви (без Албания), САЩ и Канада от началото на 70-те години е поставено 



45

началото на уникалния многостранен политически диалог в рамките на Съ-
вещанието за сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ). Това е сериоз-
на крачка към изживяването на вече остарелите постулати на Студената 
война. През 1975 г. на първия Хелзинкски форум е приет Заключителният 
акт на СССЕ, който и до днес изпълнява ролята на своеобразен кодекс на 
мирните отношения и сътрудничеството в Европа.

На форума на СССЕ през 1991 в Париж се взема решение да се изградят 
постоянни институции, а през 1994 г. СССЕ се преобразува в Организация за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Поредицата форуми на Хелзинкския процес – в Белград (1977–1978), 
Мадрид (1980–1983), Виена (1986–1989), както и експертните срещи по 
конкретни проблеми на общоевропейското сътрудничество допринасят за 
превръщането на диалога във вътрешноприсъща характеристика на меж-
дународните отношения. Сериозните успехи по линия на международната 
защита на правата на човека и акцентите, които се поставят върху тези 
въпроси, по своеобразен начин способстват за настъпването на радикални-
те промени от края на 80-те години. 

Международни организации след Студената война (падането на „за-
весата“) и участието на България в тях

Краят на Студената война предизвиква истинско сътресение в систе-
мата на международните организации, сравнимо с тези, които пораждат 
световните войни. „Падането на стената“, изненадващата за края на сто-
летието динамика на държавните граници, разпалването на въоръжени 
конфликти почти в „сърцето“ на Европа, напрежението в разпадналия се 
СССР, рисковете на сложния преход в страните от Централна и Източна 
Европа – всичко това се оказва сериозно предизвикателство пред междуна-
родните организации.

Част от тях губят смисъл и престават да съществуват. Други трябва 
едновременно да усвояват новите пространства, без да нарушават вътреш-
ните си баланси. Създават се и редица нови формации.

През 1991 г. НАТО приема т.нар. Римска програма, която съдържа нова-
та стратегия на организацията и формите на приобщаване на държавите 
от бившия вече Варшавски договор.

Подобни стъпки предприема и Западноевропейският съюз (ЗЕС).
По време на подготовката на Маастрихтския договор Европейските 

общности също свързват предстоящите вътрешни реформи с очевидно не-
избежното „източно“ разширяване.
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Черноморско икономическо сътрудничество
Централноевропейска инициатива
В твърде кратък период от време възникват редица нови регионални 

формации като Черноморското икономическо сътрудничество (ЧИС),  Цен-
тралноевропейската инициатива (ЦЕИ), чийто редовен член България ста-
ва на 31 май 1996 г. заедно с Албания, Беларус, Украйна и др.

Съвет на Европа
Първата от „старите“ международни организации, която се „отваря“ 

за недопусканите страни от Централна и Източна Европа преди промените, 
е Съветът на Европа (СЕ). Още през 1991 България е поканена като „специ-
ален гост“, а от 7 май 1992 г. вече е пълноправен член на организацията и е 
установена постоянна българска мисия в Страсбург. Страната ни се присъ-
единява към поредица европейски конвенции и преди всичко към Конвенцията 
за правата на човека. В Европейския съд по правата на човека в Страсбург 
има български съдия.

Чрез министъра на външните си работи, на принципа на ротацията, 
България председателства за 6 месеца – от 10 май до 10 ноември 1994 г. 
– Съвета на министрите на СЕ. От трибуната на Парламентарната асам-
блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) се представя българската позиция или 
становищата на партиите в нашия парламент.

България участва в обсъждането тогава на важни нови проекти като 
Рамковата конвенция по правата на малцинствата и Хартата за малцин-
ствените и регионалните езици. Тя получава и съдействие за решаване на 
свои остри актуални проблеми за привеждането на българското законода-
телство в съответствие с европейските стандарти; включва се в програми 
за сътрудничество като „Демостен“, „Демо-право“, „Темис“ и др. В също-
то време страната ни е ответник и по дела пред Европейския съд по права-
та на човека в Страсбург.

През 1991 г. към установените си цели Съветът на Европа прибавя още 
една – да подпомага провеждането на политическите, конституционните и 
законодателните реформи в държавите от Централна и Източна Европа.

Западноевропейски съюз
Също през 1991 г. започват официалните контакти на България със За-

падноевропейския съюз (ЗЕС). Интересен е фактът, че първата среща на 
Генералния секретар на ЗЕС с представител от държавите от Централна 
и Източна Европа е с външния министър на България. По решение на Съвета 
на министрите на ЗЕС от 19 юли 1992 г. се създава Форум за консултации 
със страните от бившия „Източен блок“. Именно чрез този механизъм се 
договарят условията за сътрудничество между крайдунавските държави и 
ЗЕС във връзка със съблюдаването на санкциите срещу Белград по време на 
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югокризата. Това сътрудничество продължава 3 години – до 1996 г., и бъл-
гарското участие получава заслужено признание.

На 9 май 1993 г. след срещата на високо равнище в Люксембург се взема 
решение на България и на още девет държави от Източна Европа и бившия 
СССР да се предостави статут на асоцииран партньор на ЗЕС. Официално 
този статут е получен на 6 март 1995 г. 

На 1 декември 1993 г. 36-то Народно събрание приема Декларация за 
продължаване на усилията за присъединяване на България към НАТО и ЗЕС 
при зачитане на националните�£�интереси.

През 1994 г. е взето решение страните, асоциирани към ЕС, да получат 
специален статут на засилено партньорство със ЗЕС. През 1995 г. тези дър-
жави са поканени да определят свой контингент въоръжени сили за участие 
в операции на ЗЕС. България предоставя съответната информация и участ-
ва във военни учения, а статутът�£�позволява да се включва в планирането и 
подготовката на такива операции. През 1998 г. България изявява готовност 
да участва и в многонационалния екип от полицейски съветници в Албания.

НАТО
Поради крайното политизиране на проблема и отсъствието на вътреш-

нополитически консенсус контактите на България с НАТО имат трудно на-
чало. През 1991 г. Великото народно събрание гласува декларация, с която 
изразява готовността на България да бъде приобщена към европейските 
и евроатлантическите структури и институции. Тази декларация обаче е 
формулирана твърде общо. Чак до 1997 г. няма достатъчно яснота за по-
зицията на България и намеренията�£�за включване като равноправен член 
в НАТО. Едва служебното правителство на Стефан Софиянски заявява, че 
страната ни е готова да участва в преговори за членство в НАТО.

Разбира се, това не означава, че през този период България не е под-
държала връзки с организацията. Още през 1991 г. Римската програма на 
Атлантическия съвет на НАТО предвижда създаването на постоянен форум 
за контакти и сътрудничество с държавите от разпадналия се Варшавски 
договор. Така възниква Северноатлантическият съвет за сътрудничество 
(САСС) като форма на диалога. 

На 14 февруари 1994 г. президентът д-р Желю Желев подписва в Брюксел 
Рамковия договор за присъединяване на България към инициативата на НАТО 
„Партньорство за мир“. По тази програма държавите, приели поканата за 
участие, подписват рамково споразумение с НАТО, което предвижда актив-
но сътрудничество по няколко направления: да се осигурява демократичен 
контрол върху въоръжените сили; прозрачност в процесите на формиране 
на националните отбранителни планове и военните бюджети; участие в 
съвместни операции под флага на ООН или ОССЕ; участие в учения и съдей-
ствие от страна на НАТО при обучението на военни кадри и при преструк-
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турирането на въоръжените сили. Програмата позволява и откриването на 
постоянни представителства към Главната квартира на НАТО в Брюксел.

За България участието в инициативата „Партньорство за мир“ и опол-
зотворяването на всички възможности е от голяма важност, тъй като тя 
вече официално разглежда въпроса за членството си в НАТО като приори-
тетна външнополитическа задача със стратегическо значение. От 2004 г. 
страната ни става пълноправен член на НАТО.

Европейски общности
Богата и продължителна история имат отношенията на България с 

Европейските общности. Още през 1988 г. след напрегнати преговори, про-
дължили неоправдано дълго, се приема съвместна декларация на СИВ и Ев-
ропейската икономическа общност (ЕИО) за уреждане на различни форми на 
сътрудничество. През 1988 България установява дипломатически отноше-
ния с ЕИО, а през 1990 г. сключва и първата търговска спогодба с нея. През 
май 1992 г. започват преговорите за асоцииране на България с Европейските 
общности. На 8 март 1993 е подписано Европейското споразумение да асо-
цииране на България, влязло в сила на 1 февруари 1995 г. след приключването 
на ратификационна процедура.

Европейски съюз
Статутът на асоциирана страна се възприема като ефективно сред-

ство за подготовка за пълноправно членство на България в Европейския съюз 
(ЕС). През декември 1995 г. страната ни депозира и молба за членство. Пре-
говорите за присъединяване продължават от 2000 до 2004, а от 2007 г. Бъл-
гария е пълноправен член на ЕС. 

В икономически план Споразумението за асоцииране цели изграждане 
на зона за свободна търговия между България и страните от ЕС и съдържа 
разпоредби за движението на капитали и на работници, за правилата на 
конкуренцията, за сложния процес на сближаване на законодателствата и 
др. Включен е и раздел, посветен на политическия диалог, предвиждащ съз-
даването на двустранни институции по подготовката за членство – Съвет 
по асоциирането, подпомаган от Комитет по асоциирането, и парламента-
рен комитет. През 1998 г. българското правителство приема Национална 
стратегия за присъединяването на България към Европейския съюз.

Европейските и евроатлантическите приоритети във външната поли-
тика на България успешно се съчетават с регионални форми на сътрудни-
чество. Тези форми не са алтернативни. При съвременното „пренасищане“ 
на международното общуване с различни структури и институции от из-
ключителна важност е да бъде осигурена възможност за тяхното взаимно 
допълване и безконфликтно съчетаване на дейностите им.
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Черноморско икономическо сътрудничество
През 1990 г. на срещата на висши служители на министерствата на 

външните работи на България, СССР, Гърция и Турция в Анкара турските 
дипломати лансират идеята за създаването на Черноморска икономическа 
зона. На 26 юни 1992 г. в Истанбул 11 държави – Азербайджан, Албания, Ар-
мения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украй-
на – подписват Декларация за Черноморско икономическо сътрудничество 
(ЧИС). Уставът на организацията е приет на 5 юни 1998 в Ялта и ратифи-
циран от България на 28 октомври 1998 г.

Постепенно се изграждат институциите на ЧИС – Съвет на минист-
рите и Секретариат със седалище в Истанбул. През март 1993 г. е взето 
решение за създаването на Парламентарна консултативна асамблея. Пър-
воначално България не подкрепя това решение поради опасения за ненужно 
политизиране на организацията. По-късно тя променя своята позиция и се 
включва във форума. Започва дейността си и Черноморската банка за тър-
говия и развитие със седалище в Солун. ЧИС активно съдейства за развитие-
то на регионалните икономически и търговски връзки, за реализацията на 
транспортни проекти от общ интерес, за оползотворяването на важното 
комуникационно значение на Черноморската зона, за опазването на чисто-
тата на Черно море и др.

На 12 юли 1996 г. България е приета за 32-ри член на организацията на 
държавите, занимаващи се с износ на оръжия и военни технологии, известна 
като „Нов форум“ или НЕО-КОКОМ.

Световна търговска организация
На 2 октомври 1996 г. след дълги и трудни преговори страната ни е 

приета в Световната търговска организация (СТО, бивша ГАТТ) и от 1 де-
кември 1996 г. е нейн 125-ти член.

Заключение
Участието на България в международните отношения и особено в уни-

версалната система на ООН�£�осигурява възможност за трупане на опит 
в решаването на глобалните международни проблеми. Страната усъвър-
шенства механизмите на външната си политика. Не може да получи едноз-
начен отговор обаче въпросът дали участието на страната в международ-
ната дипломация е било подчинено винаги на националните интереси. Видно 
е, че в редица случаи до края на 80-те години тези интереси са били подменя-
ни с „блокови“ или „класови“ приоритети и съображения.

Едва последното десетилетие, след радикалните промени в цялостна-
та структура и съдържание на международните отношения и отпадане-
то на „блоковете“, дава на България свобода да избира модела на външ-
нополитическото си поведение и да подчинява външнополитическата си 
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активност на ясно формулирани национални интереси. В рамките на ООН 
това означава да търси и оптималния баланс между тези интереси и ан-
гажиментите си по Устава на организацията. Макар да е спорно и до днес 
доколко страната ни успява ясно да формулира и следва отчетливи и трай-
ни национални интереси във външната политика, тя все пак се възползва 
от създадените нови условия.

В решаването на сложните проблеми на преструктурирането на нацио-
налната икономика страната получава съдействието на организациите от 
системата на ООН и преди всичко на кредитните и финансовите институ-
ции като МВФ и Световната банка.

Вече в новите условия страната активизира дейността си в организа-
ции и структури, в които има дългогодишно присъствие. През 1992 г. българ-
ски военни части се включват за първи път в състава на „сините каски“ при 
осъществяване на омиротворителни операции в Камбоджа.

Забележимо е участието в обсъждането на остри конфликтни ситуа-
ции като мирния процес в Близкия изток, разпадането на СССР и Югосла-
вия. Старателно се изпълняват решенията на Съвета за сигурност и на-
ложените от него санкции във връзка с въоръжените конфликти в Босна и 
Херцеговина, Ирак и др. Активни са българските усилия за мирно решаване 
на Косовския проблем. През 1999 г. бе ратифицирана Рамковата конвенция 
за защита на националните малцинства.

За изминалите 50 години планетата реално е „залята“ от многобройни 
и трудно изброими международни организации, универсални и регионални, 
правителствени и неправителствени, тясно специализирани или с по-широк 
обхват на дейности по целия спектър на обществения живот. Дори и в края 
на ХХ век стои въпросът: изпълняват ли те своята мисия да обединяват 
усилията за гарантиране на стабилност и прогрес?

Това е въпрос, обсъждан широко през 1995 г., когато ООН отбелязва 
своя половинвековен юбилей. Отговорът не е еднозначен. Изглежда надде-
лява разочарованието от значителното разминаване между надеждите от 
1945 и реалностите през 1995 г. Изтъкват се множество причини – от фи-
нансовите проблеми до констатации, че ООН не е могла за изпълни преван-
тивната си роля.

Финансови проблеми наистина съществуват – за 1995 г. бюджетът на 
ООН е 1356 млн. долара, с 4 млн. по-малко от този на федералната полиция 
на САЩ.

Вярно е също така, че след създаването на ООН в света са разпалени 
над 100 въоръжени конфликта с почти толкова жертви, колкото и във Вто-
рата световна война.

В края на столетието на международните организации отново се от-
режда съществена роля – този път за преодоляване на сложния преход от 
биполярната към една „нова архитектура“ на сигурност и стабилност. В 
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същото време участието на държавите в тях многократно разширява сфе-
рите на външнополитическата им активност, обогатява критериите за 
мястото и ролята на всяка страна в международните отношения. Ако това 
не е от особено значение за големите държави и „великите сили“, то е реша-
ващо за малки или относително малки държави като България.

Какви ще бъдат за международните организации предизвикателствата 
на 21-то столетие не може ясно да се определи. Но е сигурно, че именно 
международните организации в тяхното многообразие в най-голяма степен 
ще допринасят за промяна на досегашното значение на държавните граници 
и за превръщането им от разделителни линии в линии на съприкосновението 
и общуването.

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Ефективна ли е ООН и какви са нейните перспективи?
2. Дайте примери за участието на България в по-важните международни 

организации.
3. Прилики и разлики между ООН и ЕС, между ЕС и НАТО.
4. Кои са условията за прием на България в т.нар. шенгенско простран-

ство. 

Помощен материал при обсъждане на въпросите: 

При желание учителите могат да предоставят Устава на ООН, Северноат-
лантическия пакт, Статута на Съвета на Европа и други учредителни актове.
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БЪДЕЩОТО РАЗШИРЯВАНЕ
И ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Д-р Калоян Симеонов

АНОТАЦИЯ

Чрез настоящото занятие учениците разбират нелекия и продължителен 
път за присъединяване на страна към ЕС и различните му етапи на осъ-
ществяване. Те ще се запознаят също и със стратегията за добросъседство, 
като осмислят основната цел на ЕС – обединение на народите на Европа и 
изграждане на добросъседски отношения, и създават лична позиция по тези 
въпроси. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да разберат етапите по присъединяване на страната ни към ЕС; 
• да знаят за европейската политика на добросъседство;
• да осмислят Европейския съюз като непрекъснат процес на развитие и 

разширяване.

ОЧАКВА се учениците:
• да различават съответните статути, през които страна, кандидатстваща 

за членство в ЕС, минава – страна потенциален кандидат, страна кандидат, 
присъединяваща се държава и държава член;

• да познават държавите в Европа и статуса им в ЕС;
• да имат основни познания по Европейската политика на съседство;
• да формират собствена позиция по отношение на промяна на границите 

на обединена Европа.

ПЛАН

Дейност 1: Изясняване на различния статус на страните в Европа 
съобразно отношенията с ЕС

Използвайки методите панелна дискусия, групова работа, интерактивна 
дискусия, обобщаваща дискусия и светкавица, учениците получават знания за 
различните статуси на страните в Европа съобразно отношенията им с ЕС, като 
по-подробно се спират на: държава членка, присъединяваща се държава, страна 
кандидат и страна потенциален кандидат. Откриват прилики и различия.
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Дейност 2: Какво представлява Европейската политика на съсед-
ство?

Използвайки методите мозъчна атака, интерактивна дискусия и РР-
презентация, се изяснява Европейската политика на съседство. Очертават се 
съседните на Европейския съюз държави и основните политики и мерки, кои-
то предприема ЕС, за да ги доближи до своя пазар и политики. Разбира се, 
основната цел на ЕС е да се избегне създаването на нови разделителни линии 
след последното разширяване на Съюза.

Дейност 3: До къде разширение на ЕС? 

Използвайки метода аквариум, всички учениците са в активна позиция, 
изказват мнения, защитават позиция относно разширяването на ЕС, формули-
рат общо решение до къде може да достига то, като формират своето лично 
отношение към този процес. 

Дейност 4: Границите на ЕС 

Използвайки методите самостоятелна работа, работа по двойки и диску-
сия, се научават границите на ЕС и се обсъжда до къде може да достигнат те. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Изясняване на различния статус на страните в Европа 
съобразно отношенията с ЕС

• Стъпка 1. Определяне на четирите статуса – държава членка, при-
съединяваща се държава, страна кандидатка и страна – потенциална 
кандидатка за членство в ЕС. 

Време: 40 мин.
Метод: панелна дискусия, групова работа, интерактивна дискусия 
Материали: карта на Европа, постер/дъска, листове, флумастри 

Подготовка
Предварително се копират цветни знамената на европейските страни в 

малък формат. Изрязват се, на гърба на всяко се записва името на съответната 
държава и се поставя двойнозалепващо се тиксо. 

На постера/дъската се разчертава следната таблица:
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СТАТУС
ДЪРЖАВА СТОЛИЦА

ВИД ПРЕДСТАВА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

ПРИСЪЕДИНЯВАЩА 
СЕ ДЪРЖАВА
СТРАНА 
КАНДИДАТКА
СТРАНА 
ПОТЕНЦИАЛНА 
КАНДИДАТКА ЗА 
ЧЛЕНСТВО В ЕС

Дейност
На учениците се поставя задачата да определят четирите статуса на стра-

ните в Европа съобразно отношенията им с ЕС – държава членка, присъеди-
няваща се държава, страна кандидатка и страна – потенциална кандидатка за 
членство в ЕС. 

Участниците се разделят на четири групи. Всяка една от тях избира по 
един от посочените статуси, както и свой представител. 

Участниците обсъждат съответния статус в групата. Всеки дава своето 
предложение и мнение. Те се обсъждат и записват на лист. Прави се групи-
ране и открояване на ключовите понятия. Постига се общо предложение на 
групата за формулиране на определение на съответния статус.

Участниците в групата правят предложения за страни в Европа, имащи 
съответния статус, и ги записват на лист. 

След не повече от 15 мин. групова работа последователно всеки предста-
вител на група съобщава определението за избрания от нея статус на държава. 
Дава пояснения. Те се дискутират от всички. При необходимост учителят се 
включва в обсъжданията за насочване към правилните понятия. 

При достигане на общо мнение представителите на групите записват в 
предварително начертаната на постера/дъската таблица определението за съ-
ответния статус. След това в графата на държавите те поставят техните зна-
мена. 

Провежда се обща дискусия относно правилното поставяне на знамена/
държави в съответните графи. С помощта на учителя се правят допълнения, 
корекции, преместване на знаме на страна в друга графа и пр.
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СТАТУТ
ДЪРЖАВА СТОЛИЦА

ВИД ПРЕДСТАВА
ДЪРЖАВА
ЧЛЕНКА

Страна, покрила Копенхаген-
ските критерии за членство 
в ЕС: 
• Политически –
стабилни институции, гаран-
тиращи демокрация, върхо-
венство на закона, защита на 
малцинствата и човешките 
права 
• Икономически –
наличие на функционираща 
пазарна икономика, справя-
ща се с конкурентния натиск 
и пазарните сили на ЕС
• Способност за придържане 
към политически, икономи-
чески и валутен съюз между 
държавите членки
• Административен капа-
цитет – способност на ад-
министрацията да изпълнява 
задълженията, произтичащи 
от членството

Страната е подписала дого-
вор за присъединяване към 
ЕС, ратифициран от всичките 
държави членки.

Австрия
Белгия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Чехия
Швеция

Виена
Брюксел 
София 
Лондон
Берлин
Атина 
Копенхаген 
Талин 
Дъблин 
Мадрид
Рим 
Никозия
Рига 
Вилнюс
Люксембург 
Валета 
Амстердам
Варшава 
Лисабон 
Букурещ
Братислава
Любляна
Будапеща
Хелзинки 
Париж 
Прага 
Стокхолм

ПРИСЪЕДИНЯВАЩА 
СЕ ДЪРЖАВА

Приключени преговори за 
членство и подписан Договор 
за присъединяване с държа-
вите членки на ЕС
Очаква се ратифициране.

Хърватия Загреб

СТРАНА
КАНДИДАТКА

Не са приключени прегово-
рите за членство в ЕС.

Исландия
РМакедония
Сърбия
Турция
Черна гора

Рейкявик 
Скопие
Белград 
Анкара
Подгорица

СТРАНА –
ПОТЕНЦИАЛНА
КАНДИДАТКА ЗА 
ЧЛЕНСТВО В ЕС

Не е взето решение за започ-
ване на преговори за член-
ство в ЕС.

Албания
Босна и Херце-
говина
Косово

Тирана 
 
Сараево

Прищина

Тази таблица отразява състоянието към 1 юни 2012 г.
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•  Стъпка 2. Изясняване на статуса на европейските страни 
Време: 15 мин.
Метод: обобщаваща дискусия
Материали: карта на Европа

На учениците се поставя задачата на база попълнената таблица да опре-
делят: „Какво е общото и различното между отделните статути на страните в 
Европа – държава членка; присъединяваща се държава, страна кандидатка и 
страна – потенциална кандидатка за членство в ЕС?“ 

Провежда се обща дискусия, като признаците за сравнение са следните 
етапи от отношенията на страна с ЕС:

1. Подадена молба за членство;
2. Копенхагенските критерии за членство в ЕС; 
3. Започнати преговори за членство в ЕС;
4. Приключени преговори;
5. Подписан договор за присъединяване; 
6. Ратифициран договор. 

•  Стъпка 3. Познавате ли столиците на европейските страни?
Време: 15 мин.
Метод: светкавица
Материали: карта на Европа, малка топка/малък, лек, мек и удобен предмет

За отпускане на напрежението от проведените дискусии и за бърза про-
верка на знания се използва методът светкавица за попълване на последната 
колона от таблицата на постера/дъската – столиците на европейските страни. 

Малък, лек, мек и удобен предмет или малка топка се подхвърля от участ-
ник на участник, като този, у когото е, трябва да запише столица на държава в 
колоната от таблицата. Предметът/топката трябва да обиколи всички участни-
ци до попълване на столиците на записаните държави в предходната колона.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Последното към момента присъединяване към ЕС се осъществи на 1 
януари 2007 г. с членството на Република България и Румъния.

Следващата „вълна“ на разширяване се очаква да обхване страните от 
Западните Балкани, Исландия и Турция. Понятието „Западни Балкани“ ско-
ро придоби обществено значение и се свързва основно именно с процеса на 
присъединяване към ЕС на група европейски страни. В групата на Западните 
Балкани попадат: Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херце-
говина, Албания и Косово. 
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Присъединяващите се към момента към ЕС държави следва да изпълнят 
същите Копенхагенски критерии за членство в ЕС, както страните от Из-
точното разширяване, а именно: 

• политическите критерии за стабилни институции, гарантиращи де-
мокрацията, върховенството на закона, защита на малцинствата и закрила 
на човешките права; 

• икономическите критерии за наличие на функционираща пазарна ико-
номика и за способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили 
на ЕС;

• способността за изпълнение задълженията на членството, включи-
телно готовността за придържане към целите за политически, икономиче-
ски и валутен съюз между държавите членки; 

• наличието на административен капацитет в присъединяващите се 
държави за приемане и прилагане на европейското законодателство.

Европейските държави, които имат европейска перспектива, се делят 
условно на три групи: 

1. присъединяващи се държави;
2. страни кандидатки; 
3. страни – потенциални кандидатки за членство в ЕС.

Към момента единствената присъединяваща се към ЕС държава е Хър-
ватия. Статут на присъединяваща се държава получават тези страни, кои-
то са приключили преговорите за членство и са подписали Договор за присъ-
единяване с държавите членки на ЕС. Хърватия вече е подписала Договор за 
присъединяване с ЕС и ако процесът на ратификацията му приключи успеш-
но, се очаква да стане 28-ият член на ЕС от 1 юли 2013 г.

Страните кандидатки са тези държави, които вече са получили от ЕС 
покана за започване на преговори за членство. Получаването на покана за 
преговори не води автоматично до започване на преговори за членство в 
Съюза, като за това следва да се вземе допълнително решение от ЕС. Така 
например на Турция бе признат статут на страна кандидатка още през 
месец декември 1999, но тя започна преговорите за членство в ЕС едва през 
2005 г. Понастоящем страните кандидатки са Исландия (единствената 
страна кандидат, която не е граничеща с България или не е от района на 
Западните Балкани), Черна гора, Сърбия, Македония и Турция. Въпреки че 
на тези държави е признат статут на страни кандидатки, с някои от тях 
все още има сериозни проблеми. От една страна, това е Турция, с която 
включително и заради кипърския проблем са замразени много от преговор-
ните глави. Със Сърбия също съществува проблем, свързан с признаването 
на независимостта на Косово. Основният проблем в случая с Македония е 
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спорът със съседна Гърция за името на страната. Този спор възпрепят-
ства както започването на преговори за присъединяване на Македония за 
членство в ЕС, така и нейното членство в НАТО.

Исландия се различава съществено от останалите страни с евро-
пейска перспектива и по-специално от страните от Западните Балкани. 
Чисто географски се намира далече от Балканския полуостров, но освен 
това не е претърпявала процес на реформи от комунизъм към развитие 
на демократично общество, не� се е налагало да прави толкова дълбоки 
реформи в икономиката и да преминава от планова държавна към пазарна 
икономика.

Страните – потенциални кандидатки за членство в ЕС, са държави с 
европейска перспектива, за които обаче още не е взето решение за започване 
на преговори за членство в ЕС. На настоящия етап това са Албания, Босна 
и Херцеговина, и Косово. Започването на преговори за членство на Косово 
се затруднява и от факта, че 5 от настоящите държави членки на ЕС не 
са признали неговата независимост – това са Испания, Гърция, Република 
Кипър, Словакия и Румъния. Косово все още не е член и на Организацията на 
обединените нации.

С всички страни от Западните Балкани ЕС е установил процес, извес-
тен като процес за стабилизиране и асоцииране, който цели постепенното 
им сближаване със Съюза. Благодарение на този процес тези страни вече се 
ползват със свободен достъп до единния пазар на ЕС за почти целия техен 
износ, както и с финансовата подкрепа на Съюза за техните реформи. Цен-
трален момент в процеса е сключването на Споразумение за стабилизиране 
и асоцииране, което представлява договорно отношение между ЕС и всяка 
страна от Западните Балкани, водещо до взаимни права и задължения (от 
страните от Западните Балкани такова споразумение не е подписано един-
ствено с Косово поради неговото непризнаване от 5-те посочени по-горе 
държави членки на ЕС). 

Споразуменията за стабилизиране и асоцииране са насочени към спаз-
ването на основните демократични принципи и елементи на вътрешния 
пазар на ЕС. Чрез зона за свободна търговия с ЕС и свързаните с нея об-
ласти (конкуренция и правила за държавни помощи, интелектуална соб-
ственост и др.) и чрез реформи, целящи приемането на стандартите на 
ЕС, този процес позволява на икономиките от региона да започнат да се 
интегрират с тези на Съюза.
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Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Трябва ли България да подкрепя разширяването на ЕС и защо?
2. Кои от държавите с европейска перспектива са най-подготвени за член-

ство в ЕС?
3. С какво Исландия се различава от останалите държави, които канди-

датстват за членство в ЕС?
4. Какви са перспективите на Турция да стане член на ЕС (по преценка 

на учителя)?

Интернет източници: 

http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm – страница на ЕС на английски 
език с подробна информация за политиката на разширяване и за държавите, 
които в момента попадат в тази политика на ЕС.

http://ec.europa.eu/enlargement/index.htm – портал на ЕС с вход за информа-
ция за разширяването на ЕС на различните официални езици на ЕС.

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/index_bg.htm, http://ec.europa.eu/
enlargement/how-does-it-work/index_bg.htm – две страници на български език, 
посочващи накратко политиката на разширяване и как работи тя.

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-enlargement/mandate-
and-framework_bg.htm – страница на български език с мандата и списъка на 
главите, по които в момента се водят преговори за присъединяване между ЕС и 
страните кандидатки.

ДЕЙНОСТ 2: Какво представлява Европейската политика на съ-
седство?

• Стъпка 1. Определяне на съседните на ЕС държави
Време: 15 мин.
Метод: мозъчна атака
Материали: карта на света

На учениците се поставя задачата да цитират и запишат на постера/дъска-
та съседните за ЕС страни по посока на часовниковата стрелка.

Дискутира се тяхното икономическо, политическо и социално развитие.
Прави се обобщение за ползите от взаимоотношенията на ЕС с тези страни. 

• Стъпка 2. Разясняване на Европейската политика на съседство
Време: 15 мин.
Метод: РР-презентация, дискусия
Материали: карта на света
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Подготовка
По избор на ученик се поставя задачата да подготви РР-презентация за 

Европейската политика на съседство (ЕПС), като се насочва към източници за 
ползване на информация по темата.

Дейност 
Ученик запознава участниците с общите положения на Европейската по-

литика на съседство чрез предварително подготвена РР-презентация. Спира 
се на акцентите и икономическите ползи от ЕПС. Посочва програми, подкре-
пящи тази политика.

Провежда се обща дискусия по основните политики и мерки, които пред-
приема ЕС, за да доближи до своя пазар и политики съседните страни. 

Очертава се основната цел на ЕС да се избегне създаването на нови разде-
лителни линии след последното планирано разширяване на Съюза.

• Стъпка 3. Изграждане на цялостна представа за статуса на евро-
пейските страни

Време: 15 мин.
Метод: интерактивна дискусия
Материали: карта на света

С помощта на учениците учителят довършва таблицата с попълване 
на последните редове от нея. В нея се включват както държавите от евро-
пейския континент, които съставляват част от Европейската политика на 
съседство (други държави, които не са част от европейския континент и 
попадат в обхвата на тази политика, са държавите от Близкия изток и Се-
верна Африка), така и други европейски държави, които не попадат в нито 
една от тези групи.
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СТАТУТ
ДЪРЖАВА СТОЛИЦА

ВИД ПРЕДСТАВА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА Страна, покрила Копен-

хагенските критерии за 
членство в ЕС: 
• Политически –
стабилни институции, га-
рантиращи демокрация, 
върховенство на закона, 
защита на малцинствата 
и човешките права; 
• Икономически –
наличие на функциони-
раща пазарна икономика, 
справяща се с конкурент-
ния натиск и пазарните 
сили на ЕС;
• Способност за придър-
жане към политически, 
икономически и валутен 
съюз между държавите 
членки;
• Административен ка-
пацитет 
и е подписала договор за 
присъединяване към ЕС, 
ратифициран от всичките 
държави членки.

Австрия
Белгия
България
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Малта
Нидерландия
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Чехия
Швеция

Виена
Брюксел 
София 
Лондон
Берлин
Атина 
Копенхаген 
Талин 
Дъблин 
Мадрид
Рим 
Никозия
Рига 
Вилнюс
Люксембург 
Валета 
Амстердам
Варшава 
Лисабон 
Букурещ
Братислава
Любляна
Будапеща
Хелзинки 
Париж 
Прага 
Стокхолм

ПРИСЪЕДИНЯВАЩА 
СЕ ДЪРЖАВА

Приключени преговори 
за членство и подписан 
Договор за присъединя-
ване с държавите членки 
на ЕС.
Очаква се ратифициране.

Хърватия Загреб

СТРАНА
КАНДИДАТКА

Не са приключени пре-
говорите за членство в 
ЕС.

Исландия
РМакедония
Сърбия
Турция
Черна гора

Рейкявик 
Скопие
Белград 
Анкара
Подгорица

СТРАНА –
ПОТЕНЦИАЛНА 
КАНДИДАТКА ЗА 
ЧЛЕНСТВО В ЕС

Не е взето решение за за-
почване на преговори за 
членство в ЕС.

Албания
Босна и
Херцеговина
Косово

Тирана 
 
Сараево
Прищина



62

ЕВРОПЕЙСКА
ПОЛИТИКА НА
СЪСЕДСТВО1

Политика за укрепване 
на стабилността, сигур-
ността и благосъстояние-
то както в тези страни, 
така и в самия ЕС

Азербайджан
Армения
Беларус
Грузия
Молдова
Украйна

Баку 
Ереван 
Минск 
Тбилиси 
Кишинев 
Киев

ДРУГИ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПА
Държава със специални 
отношения с ЕС

Лихтенщайн
Норвегия
Швейцария

Вадуц 
Осло
Берн

Най-голямата по тери-
тория държава в света

Русия Москва

Малка държава в Ев-
ропа

Андора
Ватикан
Монако
Сан Марино

Андора ла Веля 
Ватикана 
Монако 
Сан Марино

Държава на границата 
на европейския конти-
нент

Казахстан Астана

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ1

Съгласно страницата на Европейската комисия целта на Европейската 
политика за съседство (ЕПС) е споделяне на ползите от ЕС със съседните на 
него държави. Това следва да спомага за укрепване на стабилността, сигур-
ността и благосъстоянието както в тези страни, така и в самия ЕС.

Европейската политика на съседство е разработена с цел предотвра-
тяване на появата на нови разделителни линии между разширения ЕС и не-
говите съседи. Тя дава възможност на тези страни да участват в различни 
дейности на ЕС чрез по-тясно сътрудничество в областта на политиката, 
сигурността, икономиката и културата.

Тази амбициозна политическа инициатива, започнала през 2003 г., пред-
лага перспективата за постепенно преминаване от традиционните тър-
говски отношения и сътрудничество към по-тясна интеграция между ЕС и 
неговите съседи. В икономически план чрез Европейската политика на съсед-

1 В този списък са обхванати единствено държавите от европейския континент, които по-
падат в Европейската политика на съседство. Освен тях в тази политика попадат също държа-
вите от Близкия изток и Северна Африка.
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ство на съседните страни се предлагат по-добри преференциални търгов-
ски отношения, част от вътрешния пазар на ЕС, подобрена свързаност със 
Съюза (например в областта на енергетиката, транспорта и телекомуни-
кациите), възможност за участие в някои от програмите на ЕС и по-голяма 
финансова и техническа помощ. 

За първи път Европейската политика на съседство бе представена в 
съобщението на Комисията „По-широка Европа“ през март 2003 г. То бе 
последвано от по-подробен стратегически документ, публикуван през март 
2004 г., в който са посочени конкретни начини за по-тясно сътрудничество 
между ЕС и тези страни.

Икономическите ползи от Европейската политика на съседство могат 
да бъдат значителни за съседните на ЕС страни, както и за самия Съюз. По-
голямото законодателно и регулаторно сближаване на съседните страни с 
ЕС, най-вече в областите от значение за подобряване на достъпа до пазара, 
би трябвало да доведе до повече инвестиции и по-висок растеж, особено ако 
е придружено от по-голяма либерализация на сектора на услугите и на тър-
говията със селскостопански продукти. 

Европейският съюз може да играе по-значителна роля чрез тази поли-
тика като катализатор за провеждане на структурни реформи и стабилни 
макроикономически политики в съседните му страни. Все пак действител-
ният напредък ще продължи да зависи от вътрешната решителност за ре-
форми в тези съседни страни.

Съседните на ЕС страни, които попадат в рамките на Европейската 
политика на съседство

Европейската политика за съседство се отнася до непосредствените 
съседи на ЕС по суша или по море – Алжир, Армения, Азербайджан, Беларус, 
Египет, Грузия, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Молдова, Мароко, Палес-
тина, Сирия, Тунис и Украйна (подредени по азбучен ред). 

Въпреки че Русия също е съседна страна, тя не е част от Европейската 
политика на съседство, а отношенията между нея и ЕС са обхванати от 
отделно стратегическо партньорство. 

В рамките на Европейската политика на съседство попадат много и 
разнородни държави. В тях влизат както държави от Северна Африка, така 
и държави от Близкия изток или държави на източната граница на ЕС.
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Списъкът на държавите, които попадат в Европейската политика на 
съседство и  са по границата на ЕС, може да бъде представен и по посока на 
часовниковата стрелка. Това са: Беларус, Украйна, Молдова (на източната 
граница на ЕС), Грузия, Армения и Азербайджан (Кавказки държави), Сирия, 
Ливан, Израел, Палестина, Йордания, Египет (съставляващи част от стра-
ните от Близкия изток), Либия, Тунис, Алжир и Мароко (Северна Африка). 
Египет на практика попада както сред държавите от Близкия изток, така 
и в тези от Северна Африка.

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Възможно ли е част от съседните на Европейския съюз държави да бъ-
дат групирани по географски признак? (Дискусия за тяхното групиране като 
източни държави, Кавказки държави, държави от Близкия изток и държави от 
Северна Африка.)

2. Възможно ли е чрез интегрирането на пазара на ЕС с пазарите и по-
литиките на съседните държави да се „изнася“ просперитет и стабилност в 
тях (които обикновено са по-нестабилни и по-слабо икономически развити от 
държавите членки на ЕС)?

Интернет източници: 

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm – страница, на която е изобра-
зена карта, където са посочени държавите, които са част от политиката на 
съседство на ЕС (страницата е на английски език и съдържа много допълни-
телна информация за Европейската политиката на съседство и за държавите, 
които са в нейния обхват. При наличие на интернет връзка в клас чрез картата 
на този сайт може да се покажат нагледно държавите, които попадат в Евро-
пейската политика на съседство.)

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/
index_bg.htm – страница за Европейската политика на съседство (на българ-
ски език)

http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_3/index_bg.htm – страница на ЕС, 
част от поредицата Европа в 12 урока. Страницата представлява урок № 3 
„Разширяване и политика на съседство“ (на български език).

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=29122&category=223 – статия на 
български език за Европейската политика на съседство

http://m.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2010/05/13/900051_ek_
evropeiskata_politika_za_susedstvo_e_igra_v_koiato/ – статия на български 
език за Европейската политика на съседство
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ДЕЙНОСТ 3: Разширяване на ЕС – до къде? 
Време: 50 мин.
Метод: аквариум 
Материали: карта на света 

На учениците се поставя задачата да дадат своето мнение и отговор на 
въпроса: До къде и до кога да се разширява ЕС?

Използва се методът аквариум – метод за постигане на общо решение 
чрез консенсус. 

Участниците се разделят на четири групи. Всяка избира за обсъждане 
една от следните примерни позиции: 

а) повече не е необходимо разширяване;
б) разширяване до присъединяване на всички желаещи държави в Европа;
в) да има период на стабилизиране от кризата в Европа и да не се приемат 

нови членове;
г) да не се приемат страни, принадлежащи и на друг континент.
Участниците в групите обсъждат съответната позиция. Набелязват ней-

ните предимства и аргументи за отстояване в рамките на 15 мин. 
Всяка група си избира „експерт“, който да защитава груповото мнение. Те 

застават в центъра на свободно пространство в залата, а останалите се нареж-
дат в полукръг около тях. Определя се водещ на дискусията, който да дава ду-
мата за изказване, и още двама, които да му помагат в обобщението и форми-
рането на общото мнение на участниците съобразно защитата на позициите.

Всеки експерт представя мнението на групата си. Наблюдателите водят 
свои бележки по аргументацията. След изслушване на експертите наблюдате-
лите задават въпроси, оборват експертите на другите групи. 

Ако експерт се затрудни в отстояване на мнението на групата може наблю-
дател от нея „да влезе в аквариума“ и да му помогне, след което се връща в 
групата на наблюдателите. За тази цел в аквариума се поставя свободен стол. 

След изчерпване на аргументите и мненията водещият се консултира с 
двамата си помощници и прави обобщение на проведената дискусия, като съ-
общава позицията, която е имала най-много защитени аргументи.

ДЕЙНОСТ 4: Границите на ЕС 

• Стъпка 1. Познавам ли Европа?
Време: 30 мин.
Метод: самостоятелна работа, работа по двойки
Материали: карта на Европа

Подготовка
Правят се необходимият брой копия на таблица 1 и таблица 2 съобразно 

броя на участниците.
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Дейност
На учениците се предоставят таблица 1 и таблица 2 на формат А4. 
Дава се самостоятелна работа: „Подредете страните с еднакъв статус в 

съответната графа по:
а) площ;
б) население;
в) гъстота на населението,
като попълните в рамките на 15 мин. таблица 1“:

Таблица 1

СТАТУТ ДЪРЖАВА

ВИД ПРЕДСТАВА ПО ПЛОЩ ПО НАСЕЛЕНИЕ

ПО 
ГЪСТОТА

НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

ПРИСЪЕДИНЯВАЩА СЕ
ДЪРЖАВА

СТРАНА КАНДИДАТКА

СТРАНА –
ПОТЕНЦИАЛНА 
КАНДИДАТКА ЗА 
ЧЛЕНСТВО В ЕС
ЕВРОПЕЙСКА 
ПОЛИТИКА НА 
СЪСЕДСТВО
(държави, които са част от 
европейския континент)

ДРУГИ ДЪРЖАВИ В ЕВРОПА

Държава със специални 
отношения с ЕС

Най-голямата по 
територия държава в 
света
Малки държави в 
Европа

Държава на границата на 
европейския континент
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Таблица 2

Държава Площ
(км2)

Население
(2002)

Гъстота на 
населението

(на км2)
Австрия 83 858 8 169 929 97,4
Азербайджан 86 600 9 000 000 97
Албания 28 748 3 600 523 125,2
Андора 468 68 403 146,2
Армения 29 800 3 229 900 101
Беларус 207 600 10 335 382 49,8
Белгия 30 510 10 274 595 336,8
Босна и Херцеговина 51 129 4 448 500 77,5
България 110 910 7 621 337 68,7
Ватикан 0,44 900 2045,5
Великобритания 244 820 61 100 835 244,2
Германия 357 021 83 251 851 233,2
Грузия 69 700 4 661 473 64
Гърция 131 940 10 645 343 80,7
Дания 43 094 5 368 854 124,6
Естония 45 226 1 415 681 31,3
Ирландия 70 280 4 234 925 63
Исландия 103 000 307 261 2,7
Испания 504 851 45 061 274 89,3
Италия 301 230 58 751 711 191,6
Казахстан 2 724 900 16 455 000 5,9
Кипър 9251 788 457 85
Косово 10 908 1 825 632 202
Латвия 64 589 2 366 515 36,6
Литва 65 200 3 601 138 55,2
Лихтенщайн 160 32 842 205,3
Люксембург 2586 448 569 173,5
Малта 316 397 499 1257,9
Молдова 33 843 4 434 547 131,0
Монако 1,95 31 987 16 403,6
Нидерландия 41 526 16 318 199 393.0
Норвегия 324 220 4 525 116 14,0
Полша 312 685 38 625 478 123,5
Португалия 91 568 10 409 995 110,1
Република Македония 25 713 2 054 800 81,1
Румъния 238 391 21 698 181 91,0
Русия 17 075 400 142 200 000 26,8
Сан Марино 61 27 730 454,6
Словакия 48 845 5 422 366 111,0
Словения 20 273 1 932 917 95,3
Сърбия 88 361 7 495 742 89,4
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Държава Площ
(км2)

Население
(2002)

Гъстота на 
населението

(на км2)
Турция 783 562 71 517 100 93
Украйна 603 700 48 396 470 80,2
Унгария 93 030 10 075 034 108,3
Финландия 336 593 5 157 537 15,3
Франция 547 030 59 765 983 109,3
Хърватия 56 542 4 437 460 77,7
Черна гора 13 812 616 258 44,6
Чехия 78 866 10 256 760 130,1
Швейцария 41 290 7 507 000 176,8
Швеция 449 964 9 090 113 19,7
Общо 10 180 000 731 000 000 70

След 20 мин. самостоятелна работа участниците разменят листовете си с 
избран/или посочен друг участник и всеки проверява работата на другия, прави 
корекции, забележки и оценка. Двамата обменят мнения в рамките на 10 мин.

Отличава се двойката, работила най-бързо и попълнила таблицата най-
правилно. 

•  Стъпка 2. Познавам ли границите на Европа?
Време: 20 мин.
Метод: самостоятелна работа, дискусия
Материали: карта на Европа

Дава се задача на учениците за 7 мин. в попълнената от тях таблица 1 да 
отбележат/подчертаят страните, които са външна граница на ЕС. 

Участник показва тези страни на географската карта. 

Дейност
Посочват се и границите на континента Европа.
Дискутира се до къде може да се разшири ЕС и се посочват на картата 

крайниците граници, до които може да достигне. 

•  Стъпка 3. Моята Европа
Време: 30 мин. 
Метод: самостоятелна работа, дискусия
Материали: малка географска карта на Европа, листове, картон, моливи, 

флумастри

На учениците се поставя задачата всеки самостоятелно на лист/картон да 
очертае границите на обединена Европа такива, каквито той би желал да бъдат. 
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С помощта на малка географска карта на Европа учениците рисуват обе-
динена Европа, като включват страни и очертават граници съобразно своите 
индивидуални виждания в рамките на 20 мин.

Учителят събира картите на обединена Европа и дискутира резултата.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

•  География на Европа
Европа е най-западната част на Евразия и се разглежда като самостоя-

телен континент. Той граничи с Атлантическия океан на запад, Северния ле-
довит океан на север и Черно и Средиземно море на юг. Границата му с Азия на 
изток не е ясно очертана, но най-често се приема, че преминава по планината 
Урал и река Урал, Каспийско море и Кавказ. Крайните точки на Европа са нос 
Кабу да Рока на запад (в Португалия), заливът Байдарацкая губа на изток (в 
Русия), нос Норкюн на север (в Норвегия) и нос Тарифа на юг (в Испания).

Името „Европа“ е въведено от финикийците, които обозначавали с него 
само северните брегове на Средиземно море и близките острови.

Европа е вторият най-малък континент с площ около 10 180 000 kм2 или 
2% от площта на планетата и 6,8% от площта на земната суша. Конти-
нентът е трети по население след Азия и Африка със 731 милиона жители 
или около 11% от хората в целия свят.

Европа и Азия образуват свръхконтинента Евразия, като Европа заема 
20% от него. Източната граница с Азия е сухоземна и условна. Според едно 
от възможните определения тя преминава по ръба на шелфовата ивица на 
островите Нова земя към Карско море до залива Байдарацкая губа, мина-
ва по подножието на източния склон на планината Урал и нейното южно 
продължение Мугоджари, по долината на река Емба до нейното вливане в 
Каспийско море. След това продължава по шелфовата ивица на северната 
му част до устието на река Кура, границата между Кавказ и Арменското 
плато, продължава по реките Кура и Риони до Черно море.

Дължината на бреговата линия на Европа е около 41 000 км. Големи по-
луострови: Скандинавски, Пиренейски, Балкански, Апенински.

Средната надморска височина е около 300 м, максималната е 5642 м (връх 
Елбрус), а минималната – 28 м (Прикаспийска депресия). Преобладават низини-
те и равнините: Средноевропейска равнина, Източноевропейска равнина, Дол-
нодунавска низина, Парижки басейн и др. Планините са около 20% от терито-
рията на Европа (Кавказ, Алпи, Карпати, Пиренеи, Апенини, Урал, планините 
на Скандинавския и Балканския полуостров). В Европа има и няколко вулкана, 
най-известни от които са Хекла, Стромболи, Везувий, Санторин и Етна.

По-голямата част от Европа е с умерен климат (на запад – океански, на 
изток – континентален, със снежна и студена зима). По северните остро-
ви климатът е субарктичен и арктичен, а в Южна Европа – субтропичен. 
Средната януарска температура е от – 24°С (на арктическите острови) 
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до 12°С (в субтропичните части на юг); средните юнски температури са 
съответно от 3 до 29°С. 

Главните европейски реки са Волга, Днепър, Дон, Дунав, Висла, Одер, 
Елба, Рейн, Лоара, Рона, Тахо. По-големи езера: Ладожко, Онежко, Венерн, 
Балатон, Женевско.

След ХVІ век европейските държави започват да играят важна роля в ис-
торията на целия свят. До средата на ХХ век в различни периоди те контро-
лират Америка, Океания, почти цяла Африка и големи части от Азия. Най-ин-
тензивните военни действия през Първата и Втората световна война се водят 
на територията на Европа. През втората половина на ХХ век континентът е 
разделен от Желязната завеса, но е поставено началото на процеса на европей-
ска интеграция, довел до създаването на Европейския съюз.

(Източник: Уикипедия)

•  Граници на Европейския съюз
Въпросът за границите на Европейския съюз винаги е провокирал ши-

роки и оживени дискусии. Някои анализатори и политици твърдят, че про-
цесът на разширяване на ЕС трябва да спре с приемането на страните от 
Западните Балкани и на Исландия, а евентуално и на Норвегия. В Европа има 
противници дори на разширяването с Турция, която вече официално е при-
зната за страна кандидат и води преговори за присъединяване.

Налице са също и много критици на процеса на разширяване, като някои 
от тях са на мнение, че Европейският съюз твърде много се е разширил и 
много от страните от Източното разширяване не е трябвало да стават 
част от Съюза.

На другия полюс са анализатори, които предвиждат още по-съществено 
разширяване на ЕС извън границите на държавите, които в момента са с евро-
пейска перспектива (за държавите с европейска перспектива вж. информация-
та по-горе). Най-често споменаваните страни, които в бъдеще биха могли да 
имат европейска перспектива, са Грузия, Молдова, Украйна, Армения, Азербай-
джан (т.е. Кавказките републики) и някои страни на източната граница на ЕС.

Според някои по-смели предположения Русия също би могла да кандидат-
ства за членство в ЕС. Последното обаче би променило чувствително облика 
на ЕС, би изместило центровете на влияние в самия ЕС. Сега най-сериозният  
подобен център е по оста Берлин–Париж. На този етап подобно разширяване 
изглежда силно нереалистично, което обаче не би възпрепятствало алтерна-
тивно да се засилят икономическите и търговските връзки между ЕС и Русия.

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Кои са държавите, чиито територии са част от континента Европа?
2. Провеждане на дебат или дискусия за това до къде могат да стигнат 

границите на разширяване на ЕС.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Мая Цанева
докторант в катедра Европеистика

АНОТАЦИЯ

Чрез последователни занятия и симулация на пленарно заседание на Ев-
ропейския парламент учениците научават какви са структурата и дейността 
на Парламента, а също и какви са механизмите на взимане на решения от 
членовете на ЕП.

Те разбират значението на дейността на Европейския парламент (ЕП) за 
формирането на европейските политики и възможностите, които той предос-
тавя на гражданите за контрол върху работата на европейските институции. 

Със симулация на пленарно заседание на Европейския парламент участ-
ниците получават и подготовка за участие в програма „Евроскола“, админи-
стрирана от EП.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят със структурата и работата на ЕП;
• да развият умения за аргументиран дебат, като влязат в ролята на евро-

депутати и ползват определен инструментариум;
• да развият основни модели на поведение в политически определена 

среда.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще:
• познават Европейския парламент като институция на ЕС;
• знаят структурата на ЕП и начина му на дейност;
• знаят как работят европейските депутати в пленарно заседание и как се 

взимат решения;
• имат формирани умения за работата в политически разнородна среда;
• знаят за инициативи и програми на Европейския парламент, обърнати 

към младите хора на Европа;
• имат формирано активно отношение към дейностите на ЕП, което е 

важно и в контекста на предстоящите избори за ЕП през 2014 г.

ПЛАН 

Дейност 1: ЕП – единствената европейска законодателна институ-
ция, чийто състав се избира от гражданите на ЕС
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Използвайки методите аудиовизуален (клипове и документални филми), ра-
бота с документален материал и дискусия, учениците се запознават със струк-
турата на Европейския парламент и организацията на неговата работа. Получа-
ват знания за неговите членове и за политическите групи, включени в него. 

Дейност 2: Запознаване с работата на пленарно заседание и меха-
низмите на взимане на решения от членовете на Парламента

Използвайки метода симулативна игра, учениците, превъплътени в роля-
та на европейски депутати, са поставени в активна позиция за получаване на 
знания за работата на парламентарните заседания и за нелекия път за взимане 
на решения в ЕП. 

Дейност 3: Европейският парламент близо до своите избиратели

Използвайки метода РРТ-презентация и дискусия, участниците се запоз-
нават с мерките на Европейския парламент, които дават възможност той да 
бъде по-близо до проблемите на своите граждани, за вслушване в техните 
искания и за търсене на решения.

Дейност 4: Европейският парламент в близост до младите граждани 
на Европа 

Използвайки метода РР-презентация и интерактивна дискусия, участни-
ците се запознават с възможностите, които Европейският парламент предос-
тавя на младите хора. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Европейската законодателна институция 

•  Стъпка 1. Как работи ЕС?
Време: 15 мин.
Метод: аудиовизуален, дискусия
Материали: документални клипове и филми, компютър, мултимедия
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/content/20111014MUN29305/

html

На вниманието на учениците се предоставя горепосоченият триминутен 
документален филм за работата на европейските институции. 

Поставя им се задачата да си водят бележки, като разглеждат различните 
институции, обект на филма.

След това се провежда дискусия по получената информация. 
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•  Стъпка 2. От А до Я за Европейския парламент
Време: 20 мин.
Метод: аудиовизуален, работа с документален материал и дискусия
Материали: документални клипове и филми, компютър, мултимедия, 

необходим брой брошури за българските лица в ЕП, постер/дъска, листове, 
флумастри.

История на ЕП – http://www.youtube.com/watch?v=cKnkaXQvG78
Как работи ЕП – http://www.youtube.com/watch?v=TICjyDuHyro&feature

=relmfu
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / n e w s / b g / h e a d l i n e s / c o n t e n t /

20120322MUN41679/html/
Европейският парламент в шест минути – http://www.europarl.europa.eu/

news/bg/headlines/content/20110826MUN25367/html/

Използвайки по избор горепосочените документални клипове, предста-
вящи Европейския парламент, учениците се запознават как работи той и как 
е устроен.

Провежда се дискусия относно видяното и затвърждаване на получените 
знания за ЕП. 

Учителят прави допълнения. 

На учениците се предоставят информационните брошури, представящи 
българските лица в ЕП, издания на ЕП. 

Поставя им се задачата да установят политическите групи, включени в 
ЕП, както и българските депутати в него.

Провежда се интерактивна дискусия. Ученици записват на постера/дъс-
ката европейските партии, които имат представители в ЕП. 

Дискутира се българското участие в ЕП. 

ДЕЙНОСТ 2: Запознаване с работата на пленарно заседание и меха-
низмите на взимане на решения от членовете на Парламента

Време: за подготовка – една седмица; за дейност – 45 мин.
Метод: симулативна игра

Подготовка 
•  Определя се темата за дебатиране. Тя може да бъде избрана от долуза-

писаните. 

1. Зелена или ядрена енергетика? Необходими ли са компромиси между 
икономическите интереси и опазването на околната среда? 
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Трябва ли да се затварят АЕЦ в държавите членки на ЕС? Какво ще 
струва това на ЕС? Какви други ефективни начини за производство на енер-
гия могат да се използват? — Спомагателни въпроси.

Какво се случи в Япония с Фукушима? Според вас коя е най-голямата 
сила в ЕС с ядрена енергетика? Готова ли е тя да затвори своите АЕЦ?

Какви други начини за производство на енергия се използват в България?
Знаете ли какво е заложено в стратегията „Европа 2020“ по отноше-

ние на околната среда? Какво означава тя за държавите членки на ЕС?
 
2. Какво научихме от кризата в ЕС? Какви мерки са най-ефективни за 

справяне с нея? Как европейските народи се справят с изпитанието на со-
лидарността при икономическа криза? (Какво могат да направят по-малките 
държави в подобна ситуация, за да помогнат на Съюза?)

Какви са различните позиции на политическите партии по проблема с 
кризата – социалисти, либерали, зелени? За повече спестяване от бюджета 
или за повече финансови помощи и подпомагане на бизнеса? Как ЕС се опит-
ва да се справи с кризата в Гърция? Как кризата в еврозоната влияе върху 
интеграцията на държавите членки – води до сплотяване заради общата 
беда или до разединяване и дезинтеграция?

 
3. Как младите хора успяват в Европа? Какви са възможностите и предиз-

викателствата пред младото поколение? 
Как оценявате конкурентоспособността на българското образование?
Какви мерки да се предприемат, за да могат младите хора да се разви-

ват без ограничения в Европа – мобилност на трудовия пазар, признаване на 
квалификации и дипломи, признаване на неформално образование?

4. Европеец ли е българинът? Има ли конфликт между националната и ев-
ропейската идентичност и интереси или те си взаимодействат? (Какво е зна-
чението на националните обичаи и на начина на живот при взаимодействието 
с европейските?)

Как българите се самооценяват – подценяват ли се или обратното? 
Как това им помага в интеграцията с другите държави? Как българите 
оценяват обичаите и културата си? Опазват ли ги, промотират ли ги в 
чужбина? Какво мислите за нападките срещу източноевропейци в холанд-
ски уебсайт преди време? Това прави ли ни по-малко европейци от западно-
европейците?

5. България – член на ЕС. Каква е моята визия за развитие на България в 
ЕС след 20 години? Какъв би бил моят, нашият принос за развитието на Бъл-
гария и на ЕС?

Ще остане ли България част от ЕС? 
Има ли възможност да последва същата криза, както в Гърция?
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Ще влезе ли България в еврозоната и какво ще £ донесе това?
Ще продължи ли ЕС да се разширява и интегрира? Кои биха били бъде-

щите членки на ЕС?

6. Защо е важна активната гражданска позиция? Чува ли се моят глас в 
Европа? (Знаете ли как да се свържете с някоя от европейските институции? 
Какви съвети искате да дадете на европейските депутати?)

Защо мнението на гражданите е важно за ЕС? 
На кого имате по-голямо доверие – на националните или на европейските 

институции? За кого според вас е по-важно мнението ви – за националния 
или за Европейския парламент? Какво ще се случи, ако гражданите нямат 
доверие на институциите в ЕС? Знаете ли какви нови механизми за участие 
на гражданите на политическо ниво дава новият Лисабонски договор?

•  Подбор на представителите на отделните политически сили и на тяхна-
та гледна точка в дебата; 

•  Запознаване на отборите с принципните позиции на основните сили в 
дебата;

•  Определяне на председател на ЕП и на заместник-председатели; 
•  При възможност – определяне на представители на пресслужба или 

пресаташе, които да изработят резюме и анализ на заседанието;
•  Запознаване с основна терминология и развитие на езикови умения за 

представяне на резюме на чужд език (ако се приеме като условие).

Дейност

Симулация на пленарно заседание на ЕП
Регламент 
В симулацията участват ученици на възраст 16–18 години. 
Отборите, които съставят 7-те политически групи, се състоят от 3–5 уче-

ници. Възможно е отборите да представят само 3–4 политически групи.

Трима ученици/учителят поемат ролята на председател на ЕП и на за-
местници. Те ръководят заседанието. 

Според броя на участниците с жребий се избират съответните политически 
групи, чиито позиции учениците да представят. Важна е уговорката, че учени-
ците не трябва да представляват единствено българската позиция по даден въ-
прос, а принципна, т.е. от гледна точка на представители на гражданите на ЕП. 

По същия начин на случен принцип се избира/т и темата/темите на обсъж-
данията. При възможност се определя пресаташе или екип на пресслужба, кои-
то да следят като наблюдатели заседанието и да подготвят резюме, в което да 
проследят динамиката на пленарната сесия и доводите за взетото решение. 
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Препоръчително е преподавателите да не участват пряко в непосредствена-
та подготовка за заседанието, за да се стимулира самостоятелно мислене, усе-
щане за самостоятелност и поемане на отговорност на ученическите отбори.

Въпросите в състезанието се подбират по текущи теми от национален и ев-
ропейски интерес. Препоръчваме учениците предварително да се запознаят със 
структурата на ЕП, с основните политически групи и политически семейства в 
него, как се избират членовете на ЕП, кои са българските членове на ЕП.

Следва 30-минутна непосредствена подготовка на отборите. Отборите 
получават възможност да представят позиция по предварително изтеглената 
тема от името на една от основните политически групи в ЕП по избор: ЕНП, 
АЛДЕ, С&Д и Зелените например. 

Играта може да включва и обобщаващо кратко представяне на основна-
та теза на един от трите работни европейски езици: английски, френски или 
немски. 

По време на дебатите журито ще оценява уменията на състезателите въз 
основа на няколко критерия: познаване на фактите, интерпретация на фактите 
и креативно мислене, умение за извеждане на теза и доказателство, поставяне 
на въпроси и участие в дискусия. 

Всеки отбор ще има време за консултация и подготовка за дебата по из-
теглената тема. След това ще направи до 5-минутна презентация на основ-
ната теза от излъчен от отбора представител (на български език). Следва до 
2-минутно резюме на един от трите работни европейски езици – английски, 
френски или немски, което може да бъде направено от друг представител на 
отбора. Следва размяна на въпроси и отговори с другите политически групи. 

Председателят и заместниците, както и публиката, също задават въпроси 
на трите отбора. 

Следва кратко заседание на журито, като всеки от членовете му има по един 
глас, след което ще бъдат обявени отборите победители. Всеки дебат, включи-
телно и сесията въпроси и отговори, продължава максимум 45 мин.

Доброто владеене на един от трите работни европейски езици – ан-
глийски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на 
училищата в програмата „Евроскола“. Затова е препоръчително учениците, 
които участват в стимулационната игра, да покажат езикови умения по един 
от тези три езика. 

Следва гласуване, резултат от което е решение на поставения проблем, 
предложено от един от отборите. Пресаташето представя резюме. 

Възможни сценарии за развитие на дебата

Политическите сили в ЕП работят съвместно по търсене на решения от 
общоевропейски мащаб и възможности за сближаване на позициите си. За-
това и често се налагат компромиси между политическите групи със сходни 
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виждания. Национални каузи често събират и представителите на една дър-
жава, независимо от политическата им ориентация – например затварянето на 
трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“. 

ДЕЙНОСТ 3: Европейският парламент близо до своите граждани

Време: за подготовка – 3 дни; за дейност – 15 мин.
Метод: РРТ-презентация, дискусия
Материали: компютър, мултимедия

Ученик представя предварително подготвена от него РРТ-презентация в 
рамките до 10 мин. за знания за Европейския парламент относно:
� Информационни бюра на ЕП в държавите членки;
� Европейска гражданска инициатива;
� Петиции.
Провежда се дискусия за мерките, които Европейският парламент про-

вежда, за да може да бъде близко до проблемите на своите граждани, за да 
може да бъде полезен в тяхното решаване и преодоляване.

ДЕЙНОСТ 4: Европейският парламент в близост до младите граж-
дани на Европа 

Време: за подготовка – 3 дни; за дейност – 15 мин.
Метод: РРТ-презентация, дискусия
Материали: компютър, мултимедия
програма „Евроскола“ – http://www.europarl.bg/view/bg/info_offi ce/activities/

Euroscola.html

Ученик подготвя РРТ-презентация за запознаване на участниците с мер-
ките на ЕП, които той провежда, за да може младежите да се запознаят по-от-
близо с неговата работа, а също и да се чуе гласът на младите в ЕП.

РРТ-презентацията включва информация за:
� учебни посещения; 
� програма „Евроскола“;
� други инициативи – например стажове, организирани посещения, мла-

дежки награди.
Учениците се запознават с възможностите за участие в програма „Ев-

роскола“ и набелязват последователни инициативи за включване в нея.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Основна информация за Европейския парламент

Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се 
избира пряко от гражданите. Това става на всеки пет години чрез общи и 
преки избори във всяка от 27-те държави членки на ЕС, т.е. той представ-
лява пряко интересите на гражданите. През юни 2009 г. гражданите на Ев-
ропейския съюз избраха за седми пореден път членове на Европейския парла-
мент за мандат 2009–2014 г.

Европейският парламент, чието седалище се намира в Страсбург, ра-
боти на три места: в Страсбург, в Брюксел и в Люксембург. В Страсбург се 
провеждат дванайсетте ежемесечни пленарни сесии, включително сесията 
по приемането на бюджета. Допълнителните пленарни сесии се провеждат 
в Брюксел. Комисиите на Европейския парламент заседават в Брюксел. Ге-
нералният секретариат на Европейския парламент и неговите служби се 
намират в Люксембург и в Брюксел. Членовете на ЕП посещават и своите 
избиратели в държавите, в които са избрани.

Значимостта на ЕП нараства значително с влизането в сила на Дого-
вора от Лисабон, който увеличи значително правомощията на Парламента. 
Наред с нарасналите правомощия се увеличават и отговорностите спрямо 
гражданите, националните парламенти и Европейския съюз.

Лисабонският договор поставя Парламента наравно със Съвета на ми-
нистрите при взимането на решения по огромната част от законите на ЕС. 
Ето кои са новите правомощия на ЕП:

• 40 нови области към процедурата на съвместно вземане на решение 
при приемането на закони между Парламента и Съвета на министрите, 
включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъ-
дие и вътрешни работи, здравеопазване и структурните фондове на ЕС.

• Парламентът ще решава заедно със Съвета по цялостния бюджет.
• ЕП дава съгласието си по цяла палитра международни споразумения, 

договорени от Съюза, в области като международната търговия.
• Парламентът във всичките си дейности трябва да спазва основните 

права на европейските граждани, в съзвучие с Хартата за основните права, 
която се съдържа в Договора.

• Резултатите от изборите за Европейски парламент ще бъдат пря-
ко свързани с избора на кандидата за председател на Европейската коми-
сия. Цялата Комисия, в това число и върховният представител на Съюза по 
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външните отношения и политиката на сигурност, ще се нуждае от одобре-
нието на Парламента, за да встъпи в длъжност.

• Лисабонският договор дава на Парламента право да предлага проме-
ни в Договора.

В момента броят на евродепутатите е 754, включително и предсе-
дателя на Парламента. До края на сегашния мандат на Парламента бро-
ят на депутатите ще намалее до 751, както предвижда Договорът от 
Лисабон. 

Минималният брой места за държава членка е шест, разпределени по 
такъв начин, че всички основни политически движения да имат възмож-
ността да бъдат представени, дори и за държави членки с по-малобройно 
население. Максималният брой места за една държава е 96. 

В момента Германия има най-много евродепутати – 99, следвана от 
Франция и Великобритания. С по шестима представители са Люксембург, 
Кипър, Малта и Естония.

Българските членове на ЕП са 18, избрани на вторите за страната из-
бори за ЕП, които се проведоха на 7 юни 2009 г.

БЪЛГАРСКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕП

ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ 
(ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ)

д-р Андрей КОВАЧЕВ
Владимир УРУЧЕВ

Емил СТОЯНОВ
Мария НЕДЕЛЧЕВА
Илиана ИВАНОВА

Надежда НЕЙНСКИ
доц. д-р Светослав Малинов

ГРУПА НА АЛИАНСА НА ЛИБЕРАЛИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ ЗА ЕВРОПА (АЛДЕ)

Антония ПЪРВАНОВА
Владко ПАНАЙОТОВ

Метин КАЗАК
Станимир ИЛЧЕВ

Филиз ХЮСМЕНОВА
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ГРУПА НА ПРОГРЕСИВНИЯ АЛИАНС НА СОЦИАЛИСТИТЕ И ДЕМОКРАТИТЕ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Ивайло КАЛФИН
Илияна ЙОТОВА

Кристиан ВИГЕНИН
Евгени КИРИЛОВ

НЕЗАВИСИМИ ЧЛЕНОВЕ
Димитър СТОЯНОВ

Слави БИНЕВ

Източник: http://www.europarl.bg/view/bg/bg_meps.html

Подробна информация за българските членове на ЕП, както и контакти 
с тях, търсете в интернет сайта на Парламента:

http://www.europarl.europa.eu/portal/bg#bg-all-all-all-all

Организация на работата на ЕП 

На основание чл. 232 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой вътрешен правилник. В 
този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство 
и работата на Парламента.

Председателят на Парламента се избира за две години и половина, т.е. за 
половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран за още един. 
Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, 
както и в отношенията с другите институции на Европейския съюз. Понас-
тоящем председател е Мартин Шулц, представител на групата на Прогре-
сивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент.

Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парла-
мент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разисква-
нията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпома-
ган от 14 заместник-председатели. Дванайсет месечни сесии се провеждат 
в Страсбург и шест допълнителни – в Брюксел.

Председателят е представител на Парламента по правните въпроси и във 
външните отношения и подписва заедно с председателя на Съвета всички зако-
нодателни актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.

Председателският съвет определя организацията на работата на Пар-
ламента и всички въпроси, свързани със законодателната програма, и се 
състои от председателя на Европейския парламент и председателите на 
политическите групи. Сред отговорностите му са графикът, дневният ред 
на пленарните заседания, съставът на комисиите и делегациите, разпреде-
лението на правомощията помежду им и законодателната програма.
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Председателят открива заседанията на Парламента с реч или с отдаване 
на почит, в зависимост от актуалната ситуация. Парламентът полага усилия 
да реагира при наличие на значими актуални събития и не се колебае да измени 
дневния си ред, за да призове Съюза към действие. В това отношения влияние-
то на председателя на Парламента може да бъде от решаващо значение.

По време на заседание председателят дава думата на членовете на Пар-
ламента и следи за доброто протичане на обсъжданията. Освен това той 
ръководи гласуванията, поставя на гласуване от членовете на Парламента 
изменения и законодателни резолюции и установява мнозинството, при-
състващо на заседанието. Авторитетът му позволява да определи ритъма 
за гласуване, който на моменти е продължителен и сложен.

754-те членове на Европейския парламент в момента заседават в 7 
политически групи, които представляват съвкупност от различни идеоло-
гически течения. Те осигуряват своята вътрешна организация, като из-
бират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и 
секретариат.

В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зави-
симост от тяхната политическа принадлежност, считано отляво надясно, 
със съгласието на председателите на групи.

Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като 
трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите членки. Участието 
в повече от една политическа група е забранено. Някои членове не принадле-
жат към нито една политическа група и заседават като независими.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи раз-
глеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения. По-
зицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но 
никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин. 

ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ В ЕП ЧЛЕНОВЕ

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 271
Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в 
Европейския парламент 

190

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 85
Европейски консерватори и реформисти 58
Група на Зелените/Европейски свободен алианс 57
Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Се-
верна зелена левица 

34

Група „Европа на свободата и демокрацията“ 30
Независими 29
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Постоянни комисии

Голяма част от работата по подготовка на законодателните решения 
се извършва в комисиите, всяка една от които е специализирана в дадена 
област.

Постоянните парламентарни комисии са 20 на брой. Те включват от 24 
до 76 членове – постоянни и заместник-членове, председател, бюро и секре-
тариат. Техният политически спектър отразява състава на Парламента. 
Парламентарните комисии заседават един или два пъти месечно в Брюксел, 
като техните разисквания са публични.

В парламентарните комисии членовете на ЕП изработват, изменят и 
гласуват законодателните предложения и докладите по собствена инициа-
тива. Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако това е 
необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание. 
Европейският парламент може също да създава и подкомисии и временни 
комисии за разглеждането на специфични въпроси, както и анкетни комисии 
в рамките на правомощията си на контролен орган.

Председателите на комисии координират тяхната работа в рамките 
на Съвета на председателите на комисии. 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ЕП 
 
AFET Външни работи
DEVE Развитие
INTA Международна търговия
BUDG Бюджети
CONT Бюджетен контрол
ECON Икономически и парични въпроси
EMPL Заетост и социални въпроси
ENVI Околна среда, здравеопазване и безопасност на храните
ITRE Промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Вътрешен пазар и защита на потребителите 
TRAN Транспорт и туризъм
REGI Регионално развитие
AGRI Земеделие и развитие на селските райони
PECH Рибно стопанство
CULT Култура и образование
JURI Правни въпроси
LIBE Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Конституционни въпроси
FEMM Права на жените и равенството на половете
PETI Петиции
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Взаимодействие с други европейски институции

Европейската комисия и Съветът на Европейския съюз участват в пле-
нарните заседания с цел да улеснят сътрудничеството между институции-
те в процеса на вземане на решения. По искане на Европейския парламент 
представителите на двете институции се приканват да направят изявления 
или да предоставят отчет за дейността си, като отговарят на въпроси, 
които членовете на ЕП могат да им поставят. Тези обсъждания могат да 
приключат с гласуване на резолюция.

Многоезичието в Парламента е един от най-важните аспекти на ин-
ституцията, която представлява всички европейски граждани. Работата 
в ЕП се извършва на 23-те официални езика на Съюза. Парламентарните 
документи се публикуват на всички официални езици на ЕС и всеки член на 
ЕП има правото да се изказва на официален език по собствен избор.

Европейският парламент и гражданите

Парламентът представлява интересите на всички близо 500 млн. граж-
дани на ЕС от 27-те държави членки.

Информационни бюро на ЕП в държавите членки

Информационното бюро на ЕП в България е създадено с цел да предос-
тавя информация на гражданите, медиите, неправителствените и младеж-
ките организации, държавната и общинските администрации за ролята на 
ЕП, и в по-общ аспект – на Европейския съюз.

Приоритетите са:
• да информира гражданите;
• да отговаря на въпросите на гражданите;
• да улеснява връзките между гражданите и членовете на Европейския 

парламент;
• да организира публични събития и граждански форуми;
• да поддържа тесен контакт с медиите;
• да помага при посещения на делегации на Европейския парламент в 

България;
• да подпомага програмите на Европейския парламент, насочени към 

младежите;
• да организира културни събития;
• сътрудничество с други институции.

С цел установяване на тясна връзка между българските граждани и 
членовете на ЕП Информационното бюро на ЕП в България организира те-
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матични конференции, граждански форуми и семинари. По време на граж-
данските форуми в открита дискусия по дадена тема с членове на ЕП бъл-
гарските граждани могат да изказват своите позиции и очаквания, да зада-
ват въпроси, да търсят път към общо решаване на проблеми от регионално 
и национално значение.

Достъп до документи 

Гражданите и лицата, постоянно пребиваващи на територията на Ев-
ропейския съюз, имат право на достъп до документите на Европейския пар-
ламент, Съвета и Комисията.

Европейска гражданска инициатива

От 1 април 2012 г. гражданите на ЕС ще разполагат със съвсем нов 
инструмент, който ще им позволи да участват в оформянето на поли-
тиката на ЕС. Гражданската инициатива е създадена от Договора от 
Лисабон и ще позволи на 1 млн. граждани от поне една четвърт от дър-
жавите членки на ЕС да поискат от Европейската комисия да предложи 
законодателство в области, които попадат в рамките на нейните пра-
вомощия. Организаторите на гражданската инициатива – граждански 
комитет, съставен от най-малко 7 граждани на ЕС от поне 7 различни 
държави членки – ще разполагат с една година за набирането на необхо-
димата подкрепа. Подписите трябва да бъдат удостоверени от компе-
тентните органи във всяка държава членка. Организаторите на успешни 
инициативи ще участват в изслушване, организирано от Европейския пар-
ламент. Комисията ще има три месеца, за да проучи инициативата и да 
реши какви действия да предприеме.

Петиции

Всеки гражданин на Европейския съюз или лице, постоянно пребиваващо 
в държава членка, може индивидуално или чрез сдружаване с други лица да 
отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, попадащ в сферата 
на дейност на Европейския съюз, който го засяга пряко. Всяко дружество, 
организация или сдружение, чието седалище се намира в Европейския съюз, 
може също да упражни правото си на петиция, гарантирано от Догово-
ра. Петицията може да бъде под формата на жалба или искане и може да 
се отнася до въпроси от публичен или частен интерес. Тези петиции дават 
възможност на Европейския парламент да насочи вниманието към всяко 
нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава 
членка, местни власти или друга институция.
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Учебни посещения 

Учебните посещения имат за цел гражданите да задълбочат изследва-
нето на определени теми, свързани с европейската интеграция, било чрез 
ползването на документи, предоставяни в библиотеките или архивите на 
Европейския парламент, било чрез осъществяването на връзка с членове 
на Европейския парламент или длъжностни лица, специалисти в дадена 
област. Максималният срок на продължителност на учебните посещения 
е един месец.

Парламентариум (Брюксел) – Посетителски център на Европейския 
парламент

Това е първият по рода си граждански център с информация, достъпна 
на 23 езика. Той включва изложба с електронен мултимедиен пътеводител, 
който разказва за миналото, настоящето и бъдещето на Европейския пар-
ламент. Входът е безплатен. Отделни посетители, както и групи, са добре 
дошли. Посещението на Парламентариума отнема около час и половина.

За училищни групи от максимум 32 ученици (14–16-годишни) центърът 
предлага специална ролева игра. Повече подробности ще намерите на уеб-
сайта на Парламентариума:
http://europa.eu/take-part/visit/european-parliament-visitors-centre/index_bg.htm

Програма „Евроскола“ 

Повече от 60 български училища и над 1000 български младежи са участ-
вали в програмата „Евроскола“ от 2006 г. досега.

Европейският съюз, неговата роля, организация и място в света пре-
допределят бъдещето на неговите граждани и особено възможностите за 
развитие на младите в него. 

Днес е по-важно от всякога младите хора от европейските страни не 
само да познават, но и да са ангажирани с процеса на вземане на решения, 
с избора и отговорностите, което ще ги направи част от демократичния 
живот на Европа. Опитвайки се да вземат важни решения за своя собствен 
живот, в търсенето на личната си посока те трябва да участват в евро-
пейския дебат и да изпитат „на живо“ уникалността и многообразието на 
това да си гражданин на ЕС.

Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите евро-
пейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симули-
рани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. 
Чрез тази програма ученици от училища във всички страни членки на ЕС 
прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участ-
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ват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване 
по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия 
европейски парламент“. 

По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски 
ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, раз-
искват и гласуват резолюции. Разискванията се водят основно на френски и 
английски език. От мига, в който пристигнат в ЕП в Страсбург, учениците 
престават да представляват своето училище, а стават част от многоезич-
ните работни групи, сблъскват се с многообразието на различните етнически 
и лингвистични особености. Чрез необикновения урок на този ден се подкрепя 
европейското гражданско образование и с дължимото уважение към култур-
ните и езиковите различия между държавите членки се допринася за развитие-
то на европейско съзнание.

Денят на „Евроскола“ преминава по следния начин:
•  На първото заседание посоченият от всеки клас говорител е поканен 

да го представи на език, различен от майчиния му. 
•  Всеки клас се разделя на пет групи, като всеки ученик участва в не 

повече от една. Участниците в групите обсъждат актуални европейски въ-
проси. 

•  В края на деня всеки участник получава сертификат за участието си, 
подписан от Председателя на ЕП.

Практическа информация за участниците в програмата „Евроскола“:
•  В програмата могат да участват ученици от последните две години 

на гимназиалния курс на обучение от държавите членки или кандидати за 
членство на възраст от 16 до 18 навършени към датата на участието 
години. 

•  Групата на участниците трябва да се състои от максимум 24 учени-
ци и 2-ма придружаващи преподаватели. При наличие на ученици с физически 
увреждания броят на придружителите може да бъде увеличен. 

•  Всяко училище има право да покани 1 български журналист да придру-
жава групата и да отрази участието £ в програмата. 

•  Пътуването и нощувките се организират от самото училище, а финан-
совата помощ от Европейския парламент се изплаща на място в Страсбург.

 
За контакт:
Информационно бюро на ЕП
ул. Московска 9
София 1000 
тел. 02 985 35 45 
epsofi a@europarl.europa.eu
www.europarl.bg
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Интернет източници:

Интернет страница на Европейския съюз: http://europa.eu/

Интернет страница на Европейския парламент: http://www.europarl.europa.
eu/portal/bg

Интернет страница на Информационното бюро на ЕП в България:
http://www.europarl.bg/

Видеоматериал за структурата и дейността на ЕП:
http://europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=038d4b27-7e20-44fd-ae6a-

a01300a657ef
Интернет страница на програма „Евроскола“:
http://www.europarl.bg/view/bg/info_offi ce/activities/Euroscola.html
Издания на Информационното бюро на ЕП в България за сваляне от ин-

тернет
http://www.europarl.bg/view/bg/publications.html

Евробарометър 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.europarl.bg/view/bg/info_offi ce/Eurobarometer.html

EuroparlTV: www.europarltv.europa.eu
http://europarltv.europa.eu/bg/young-parliament/backstage.aspx

Предавания на живо на пленарни заседания на ЕП
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary

Предавания на живо на заседания на комисии
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary

Официални публикации на ЕС
http://bookshop.europa.eu/en/bundles/students-and-teachers-cb10iep2IxlM4

AAAEuC2UD0U0O/
The European Parliament at a glance
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-parliament-at-a-glance-

pbQA4201092/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L

Тематични аудиоматериали 
http://europarltv.europa.eu/bg/channels.aspx
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Your Voice in Europe: inform the EU and be informed
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

ЕП в Youtube
Презентация на ЕП 
http://www.youtube.com/watch?v=lCBrlqRbAug
Канал на ЕП в Youtube
http://www.youtube.com/user/europeanparliament?feature=results_main

Потърсете Европейския парламент във Фейсбук и Туитър!
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ОБЩАТА ВАЛУТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ЕВРОТО 

Д-р Стойчо П. Стойчев, Красимир Митрев

АНОТАЦИЯ

Чрез заниманието учениците научават за единната европейска валута. Те се 
запознават с подготовката и приемането на еврото като обща валута в ЕС. Доби-
ват представа за различните евробанкноти и монети в обращение в Европа.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с еврото, номиналите и вида на банкнотите и монетите;
• да разбират смисъла от необходимостта на еврото;
• да формират своя позиция относно потребността от въвеждане на евро-

то в България.

ОЧАКВА СЕ, че учениците ще:
• познават еврото като парична единица на Еврозоната;
• ще знаят за необходимостта и предимствата от единна валута в обеди-

нена Европа;
• ще знаят условията за присъединяване към Еврозоната;
• ще могат да извършат преобразувания от различни валути в евро и об-

ратно;
• ще имат формирана позиция за потребността и полезността от приема-

не на еврото.

ПЛАН 

Дейност 1: Единна европейска валута

• Стъпка 1. Необходимост от единна валута в обединена Европа
Използвайки метода „мозъчна атака“, учениците, поставени в активна 

среда, достигат до извода за взаимната обвързаност между вътрешния пазар, 
икономическия и паричен съюз. 

• Стъпка 2. Коя е първата европейска парична единица?
Чрез метода „РР-презентация“ и/или чрез мултимедийни продукти на 

учениците се представя информация за екюто.

Дейност 2: Какво е EUR?

•  Стъпка 1. Предпоставки за въвеждане на еврото
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Използвайки мултимедийни продукти, обучаващият дава информация за 
въвеждането на еврото.

•  Стъпка 2. Дизайн на еврото
На базата на мултимедийни продукти, табла, плакати или РР-презен-

тация учениците се запознават с общото и различното в евробанкнотите и 
евромонетите. 

Дейност 3: Практически упражнения 

•  Стъпка 1. Познай от коя страна е монетата?
Използва се интерактивна игра, чрез която се проверяват знания относ-

но еврото.

•  Стъпка 2. Обмяна на валута
Чрез решаване на задачи и казуси учениците добиват умения да преиз-

числяват от една валута в друга.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Единна европейска валута

•  Стъпка 1. Необходимост от единна валута в обединена Европа
Време: 30 мин.
Метод: мозъчна атака
Материали: постер, лист, флумастри

На учениците се поставя въпросът: „Защо има необходимост от единна 
валута в Европейския съюз?“ Чрез метода „мозъчна атака“ на учениците се 
предоставя възможност да разсъждават, да правят връзки и да излагат предло-
жения. Всеки участник в рамките на 1 мин. дава своето предложение. 

Ученик записва на постера/дъската предложенията на съучениците си. 
След изчерпване на изказванията се открояват опорните думи, прави се 

групиране, изводи и обобщения. 
Коментират се условията за отстояване на четирите свободи в рамките на 

Европейския съюз – свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали.

•  Стъпка 2. Коя е първата обща европейска парична единица?
Време: 30 мин.
Методи: РР-презентация и/или медийни продукти
Материали: постер, лист, флумастри

Използвайки РР-презентация и/или чрез мултимедийни продукти, уче-
ниците се запознават с екюто.
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ДЕЙНОСТ 2: Какво е EUR?

•  Стъпка 1. Предпоставки за въвеждане на еврото
Време: 10 мин.
Метод: РР-презентация и/или медийни продукти
Материали: компютър, мултимедия, филми, клипове
http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.bg.html 
http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/html/index.bg.html 

Учениците се запознават с възникването на еврото чрез РР-презентация 
и/или мултимедийни продукти – филми, клипове, представящи еврото. 

Правят се анализ, изводи и обобщения относно преминаването от екю 
към евро. 

•  Стъпка 2. Дизайн на еврото
Време: 30 мин.
Метод: мултимедийни продукти и/ или РР-презентация 
Материали: компютър, мултимедия, филми, клипове, табла, плакати
http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/euro/html/bc_001.bg.html
http://www.ecb.int/euro/html/eurocoins.bg.html

На учениците се представят различните евробанкноти и монети чрез таб-
ла, плакати или истински баннкноти или монети евро.

Запознават се с изискванията относно дизайна, националните елементи в 
банкнотите и монетите.

Използвайки мултимедийни продукти или РР-презентация, учениците 
се запознават с общото и различното в евробанкнотите и евромонетите. 

ДЕЙНОСТ 3: Практически упражнения 

•  Стъпка 1. Познай от коя страна е монетата?
Време: 30 мин.
Метод: мултимедийни продукти 
Материали: компютър, мултимедия
http://www.ecb.int/euro/play/where_from/html/index.bg.html
Използва се интерактивна игра, чрез която се проверяват знания относно 

еврото.

•  Стъпка 2. Обмяна на валута
Време: 30 мин.
Метод: решаване на задачи и казуси
Материали: компютър, мултимедия
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Чрез решаване на задачи и казуси учениците добиват умения да обменят 
валута, да преизчисляват от една валута в друга.

В този процес те установяват загубите и печалбите от разликите в кур-
совете. 

Казус: 
Ученик отива на екскурзия във Великобритания. Родителите му дават

100 лв. джобни за екскурзията. Ученикът купува с левовете лири в обменно-
то бюро (40,2 GBP). Във Великобритания той похарчва половината пари или 
20,1 GBP. Прибирайки се в България, обменя спестената сума в левове – 46,5 
лв. вместо 50 лв. В резултат от разликите в обменните курсове ученикът е 
загубил 3,5 лв. 

Това не би било така, ако Великобритания и България бяха членове на 
Еврозоната. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Единната европейска валута – еврото1,2влиза в обращение през 2002 г. 
Планирането и подготовката за него обаче започва 10 години по-рано. На 7 
февруари 1992 г. в Маастрихт е подписан Договорът за Европейския съюз. 
В него се определят функциите на Европейската централна банка (ЕЦБ) и 
централните банки на 12-те членки от Еврозоната по отношение на из-
даването и разпространяването на общата валута. Решено е контролът 
върху нея да се осъществява от управителния съвет на евросистемата, в 
който участват бордът на ЕЦБ и управителите на централните банки от 
Еврозоната.

През ноември 1994 г. Съветът на Европейския паричен институт 
(ЕПИ), предшественик на ЕЦБ, приема решение за въвеждането на седем 
номинала банкноти: – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, и възлага на работна гру-
па да представи предложения за дизайн на бъдещите банкноти. Групата 
е съставена основно от представители на печатниците на националните 
банки, подпомогнати от експерти в областта на историята, изкуство-
то и др. Задачата на групата е да предложи теми, създаващи усещане за 
единство и свързаност между седемте банкноти. Първоначално са избра-
ни 18 теми, които впоследствие са редуцирани до три. През юни 1995 г. 
съветът на ЕПИ одобрява две от трите предложения: „Епохи и стилове 
в Европа“ и „Абстрактен/модерен дизайн“. Постигната е договореност 
върху банкнотите да се поставят инициалите на ЕЦБ на различните ези-

1 Текстът е адаптиран по „Историята на еврото – нашите пари“. Европейска централна 
банка, 2007.
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ци. На консултативната група за избор на дизайн е възложено да определи 
периодите и свързаните с тях стилове в архитектурата за темата „Епо-
хи и стилове в Европа“. 

ПЕРИОД СТИЛ

VIII в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр. Класически (гръцки и римски)

XI–XII в. Романски

XIII–XIV в. Готически

XV–XVI в. Ренесансов

от 1600 до 1750 г. Барок и рококо

от 1850 до 1914 г. Архитектура от желязо и стъкло

от 30-те години на XX в. до ден-днешен Архитектура на ХХ в.

През декември 1995 г. в Мадрид лидерите на Европа решават валутата 
да се нарича евро. Това наименование е предпочетено пред редица други 
предложения, сред които: дукат, екю, флорин, франкен, евромарка, евро-
лира и др. Символът на общата валута е избран между 30 предложения. В 
основата на символа е залегнала гръцката буква „ипсилон“, която напомня 
за люлката на европейската цивилизация, а официалната абревиатура на 
еврото е EUR. 

В Мадрид държавните и правителствените ръководите на страните 
от ЕС решават еврото да бъде пуснато в паралелно обращение с нацио-
налните валути до началото на 2002 г. Точна дата не е фиксирана, за да се 
осигури време за подготовка по отпечатване на банкнотите и изсичане на 
монетите. Решено е еврото да бъде в паралелно обращение с националните 
валути в продължение на четири седмици до два месеца, а банките да про-
дължат да обменят националните валути в евро и след този срок до пълно-
то им изтегляне от обращение.

На 1 януари 2002 г. се пускат в обращение евробанкнотите и евро-
монетите. По това време в Еврозоната участват 12 държави: Австрия, 
Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерландия, Португалия, Финландия и Франция. Днес еврото е официална-
та валута в 17 страни от ЕС и още шест държави извън съюза, като се 
е превърнало в част от живота на повече от 300 милиона европейци. За 
да се присъедини към еврозоната всяка държава членка трябва да покрие 
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т. нар. критерии от Маастрихт, които са свързани с възможността на 
страната да поддържа ценова стабилност, нисък бюджетен дефицит и 
контролиран външен дълг. 

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Необходимо ли е България да въведе еврото?
 а) да;
 б) не;
 в) защо?
 г) кога?

2. Дайте предложение за дизайн на българските евробанкноти и евромо-
нети?

3. Как да бъде формирана Еврозоната?
 а) на етапи;
 б) задължително за всички страни членки. 

4. Страните от Еврозоната, които не спазват изискванията и не отговарят 
на критериите:

 а) трябва да бъдат подпомогнати с финансови механизми;
 б) трябва да бъдат изключени.

5. Защитете своето твърдение: 

ТВЪРДЕНИЕ ОБОСНОВКА

България (не) е готова за присъединяване към 
Еврозоната

С приемането на еврото българинът (няма) ще 
спечели 

Ако трябва да гласувам за присъединяването на 
България към Еврозоната аз (няма) ще дам своя 
глас
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изисквания за рисунката на знака за евро

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обменните курсове са на Европейската централна банка за 05.04. 
2012 г.

Обменни курсове 

Валута Код
За 

единица 
валута

Фиксинг на 
БНБ

Курс 
купува

Курс 
продава 

Австралийски долар AUD 1 1,542570 1,48530 1,59650 
Британска лира GBP 1 2,398910 2,31240 2,48500 
Евро EUR 1 1,955830 1,94900 1,95850 
Канадски долар CAD 1 1,504950 1,45050 1,55880 
Швейцарски франк CHF 1 1,627960 1,57050 1,68600 
Щатски долар USD 1 1,478440 1,42840 1,52480 
Японска йена JPY 100 1,832160 1,76880 1,90330 
Датска крона DKK 10 2,629330 2,53440 2,72440 
Норвежка крона NOK 10 2,577530 2,48340 2,66920 
Шведска крона SEK 10 2,196970 2,11860 2,27730 
Руска рубла RUB 100 5,031070 4,38250 5,77380 
Нова румънска лея RON 10 4,457430 3,87850 5,10430
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ПАРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ – 
НИЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ

Доц. д-р Ингрид Шикова

АНОТАЦИЯ

Чрез настоящите занятия и интерактивни игри учениците научават как се 
определя бюджетът на Европейския съюз, откъде идват средствата и как те се 
изразходват. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с начина, по който се формира бюджетът на ЕС;
• да се запознаят с различните мнения и интереси на страните членки 

при формирането на бюджета на ЕС;
• да получат лични впечатления за това колко сложен е процесът на взе-

мане на решения в ЕС чрез участие в симулативна игра; 
• да определят бюджета на ЕС, като отчетат различните становища на 

държавите членки и изразят собственото си мнение относно приходите и раз-
ходите на бюджета на ЕС чрез симулативна игра.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще:
• знаят с какви средства се формира бюджетът на ЕС;
• разбират сложността на вземането на решения в ЕС поради различните 

интереси на отделните страни членки;
• са убедени в необходимостта от постигане на компромиси при прегово-

рите и търсене на общи решения;
• знаят, че бюджетът на ЕС като пари на европейските данъкоплатци 

трябва да бъде изразходван ефективно за постигане на общите цели на евро-
пейската интеграция.

ПЛАН

Дейност 1: Да разберем защо Европейският съюз има нужда от бю-
джет, откъде идват приходите и какви са разходите, кои са проблемите 
при определянето на бюджета

Използвайки методите аудиовизуален, панелна дискусия, групова работа, 
самостоятелна работа, РР-презентация и интерактивна дискусия, учени-
ците се запознават с основните елементи на бюджета на Европейския съюз. 
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Дейност 2: Сложният механизъм за определяне на бюджета на Евро-
пейския съюз

Използвайки методите самостоятелна работа и симулативна игра, 
учениците научават за икономическите и финансовите показатели на всяка 
държава членка, получават знания за националната позицията на отделните 
страни членки относно формирането на финансовата рамка на ЕС, изготвят 
становища по този въпрос и разбират как се отстояват национални интереси 
при изготвяне на бюджета на ЕС. 

Дейност 3: Ние определяме бюджета на ЕС за 2014–2020 г.

Чрез метода симулативна игра учениците използват получените знания от 
предходните дейности и пресъздават заседание на Европейския съвет за приема-
не на бюджета на ЕС. Чрез играта учениците разбират сложността при вземане 
на решения и постигане на консенсус между 27-те държави в рамките на ЕС. 

Дейност 4: Оценка на наученото чрез симулативната игра „Бюдже-
тът на ЕС“

Използвайки методите интерактивна дискусия и светкавица, учениците 
затвърждават знанията за финансовата рамка на ЕС и правят изводи за своето 
поведение като граждани на Европейския съюз.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Да разберем защо Европейският съюз има нужда от 
бюджет, откъде идват приходите и какви са разходите, кои са проблемите 
при определянето на бюджета?

Време: за подготовка – една седмица, за дейност – 40 мин.
Метод: панелна дискусия, групова работа, самостоятелна работа, РР-

презентация, аудиовизуален и интерактивна дискусия
Материали: компютър, мултимедия, документални филми и клипове –
http://www.youtube.com/watch?v=PxTnTIJ_YnU
http://www.youtube.com/watch?v=E19XvVWofoM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E47N_OoqkgE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IYRidWFxXFc

Подготовка 
На учениците се поставя за разглеждане темата: „Защо Европейският 

съюз има нужда от бюджет, откъде идват приходите и какви са разходите, 
какви са проблемите при определянето на бюджета?“
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Сформират се два панела – две работни групи от по 3–5 ученици – за 
разглеждане на темите: 

• „Защо ЕС има нужда от бюджет, откъде идват приходите, какви са 
разходите?“

• „Какви са проблемите при определянето на бюджета на ЕС?“. 
Всяка група избира тема и разпределя задачите сред своите участници от-

носно събирането на информация, подготовката на изказване и на 10-минутна 
РР-презентация, подбиране на подходящ клип, представящ бюджета на ЕС. 
Те могат да ползват и предложените по-горе линкове.

Групите избират свой говорител за представяне на общата работа на 
групата.

Дейност
Говорителите на групите представят общата работа на групата си по съот-

ветната тема. Предоставят на вниманието на участниците подбран докумен-
тален клип за бюджета на ЕС.

След приключване на представянията на групите се провежда интерак-
тивна дискусия. Всички ученици взимат отношение по основните моменти 
от съставянето, приемането и разпределението на бюджета на ЕС. Правят се 
обобщения.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Защо Европейският съюз има нужда от бюджет?
Европейският съюз, както и всяка международна организация, се нуж-

дае от собствен бюджет, за да осъществява своята дейност – да прилага 
интеграционните политики, да гарантира доброто управление на евро-
пейската интеграция и постигането на нейните цели. Уникалността на 
Европейския съюз и неговата специфика са в основата на особеностите 
на формирането и разходването на общностния бюджет. Бюджетът на 
Европейския съюз е инструмент, който определя общите приходи и разхо-
ди за една година. 

Колко голям е бюджетът на ЕС ?
Бюджетът на ЕС през 2011г. възлиза на 141,5 млрд. евро. Той e основан 

на принципа на равновесието – приходите и разходите трябва да са баланси-
рани. Това означава, че, за разлика от националните бюджети, които могат 
да имат дефицити, покривани със заеми, бюджетът на ЕС не може да зае-
ма средства, за да финансира разликата между приходите и разходите, т.е. 
бюджетът на ЕС не може да има дефицит. 
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• Каква е структурата на бюджета на ЕС – откъде идват приходи-
те и какви са разходите?

Бюджетът на ЕС, както всеки бюджет, има приходи и разходи. 
• Приходи 
Приходната част на бюджета се формира от:
• мита и такси върху стоки, внасяни от държави, нечленуващи в ЕС; 
• част от данъка върху добавената стойност (ДДС), събиран от дър-

жавите членки;
• вноски от държавите членки в зависимост от техния брутен вътре-

шен продукт.

Разпределение на приходите в бюджета на ЕС през 2011 г. по пера
•  от мита и такси – 12%
•  от ДДС – 11%
•  от вноски на държавите членки – 76%
•  други – данъци на служителите в институциите, глоби и др. – 1%

Разходи 
Средствата, постъпили в бюджета на ЕС, се изразходват основно за про-

веждане на интеграционните политики. Ето как се разпределят разходите на 
ЕС за периода 2007–2013 г. Разходите са разпределени в пет основни раздела:

• Устойчив растеж. Този раздел ще обхваща около 46% от общия бю-
джет на ЕС Той е насочен към повишаване на конкурентоспособността 
и сближаването за осигуряване на устойчив растеж. Този раздел включва 
разходите за изследвания и иновации, образование и обучение, сигурност и 
устойчивост на опазване на околната среда в рамките на мрежите в ЕС, 
осъществяване на целите на социалната политика, както и разходите, необ-
ходими за стимулиране на сближаването на най-слабо развитите държави 
членки и региони. Тези средства всъщност са структурните фондове на Ев-
ропейския съюз. 

• Опазване и управление на природните ресурси. В този раздел се 
включват разходите за общата селскостопанска политика, включително и 
преките плащания на фермерите, за общата политика в сферата на рибар-
ството, както и за опазване на околната среда. Относителният дял на този 
раздел в общия бюджет на ЕС е около 30%. 

• Гражданство, свобода, сигурност, правосъдие. Разходи в този раз-
дел се правят за осъществяване на дейности в сферата на правосъдието и 
вътрешните работи, включително защита на границите и осъществяване 
на политиката по отношение на предоставяне на убежище, безопасност на 
храните, обществено здраве и защита на потребителите, култура и аудио-
визуален сектор, младежка политика, информиране и диалог с гражданите.
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• Европейският съюз като глобален партньор. Дейностите, които се 
финансират в този раздел, са външни действия, включително предприсъеди-
нителни инструменти, политиката на добросъседство, намаляване на бед-
ността, превенция и управление на кризи.

• Администрация. В този раздел попадат разходите за администрира-
нето на европейската интеграция. 

През 2011 г. общият бюджет на ЕС възлиза на 141,5 млрд. евро и се рав-
нява на 1% от БНП на ЕС. За сравнение националните бюджети на държа-
вите членки се равняват на над 40% от техния БНП. Разбира се, не трябва 
да се пропуска фактът, че бюджетът на ЕС не включва разходи за от-
брана, здравеопазване, образование и т.н., което прави сравнението твърде 
условно. Бюджетът през 2010 е нараснал с 3,6% в сравнение с 2009 г.

Освен ежегоден бюджет ЕС определя и многогодишна финансова рам-
ка за разходите на Европейския съюз в дългосрочен план въз основа на съ-
гласувани приоритети. Тя се установява обикновено за срок от 7 години и 
определя максималните суми, които ще бъдат изразходвани в този период и 
тяхното разпределение по години.

Защо винаги има противоречия, когато става дума за пари? Основни 
проблеми и противоречия при съгласуването на финансовите рамки и бю-
джета на ЕС

Дискусиите по предложенията на Европейската комисия за многогодиш-
на финансова рамка и по проектобюджета винаги са дълги и разгорещени. 
Ключовите различия обичайно са между страните, които дават повече за бю-
джета, и тези, които получават повече от бюджета. Основните проблеми, 
по които има разногласия и върху които се съсредоточават споровете, са:

• Размерът на бюджетните средства. Обичайно Европейската коми-
сия представя амбициозно предложение за нарастване на бюджета на ЕС 
с цел развитие на интеграционните политики. Тъй като бюджетът на ЕС 
трябва да е балансиран, за да има повече разходи, трябва да бъдат осигуре-
ни и повече приходи. Тук възникват основните разногласия между държави-
те членки, които на практика трябва да внесат средствата в бюджета

• Британската отстъпка/корекция. Дискусиите по бюджета и финан-
совите рамки неминуемо са свързани с въпроса за британския принос към бю-
джета. Предметът на този отдавнашен спор отново е свързан с наличието на 
нетни приносители и нетни получатели от бюджета. Но тъй като не винаги 
уравновесяването на финансовия принос може да стане чрез политиките, се 
използват и други специални механизми, например – британската корекция.  

Британският проблем е свързан с две основни характеристики на иконо-
миката на Великобритания. От една страна, Великобритания е страна с ма-
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лък селскостопански сектор, чийто внос на селскостопански стоки е предим-
но от страни извън ЕС. Следователно Великобритания може много слабо да 
се възползва от средствата, разпределяни в рамките на общата селскосто-
панска политика. От друга страна, Великобритания допринася значително за 
приходната част на бюджета. Поради това Великобритания настоява да�£�
се връщат част от средствата, които тя внася в бюджета на ЕС. Тази бри-
танска отстъпка е направена под силния натиск на Маргарет Тачър. Като 
министър-председател на Великобритания по повод бюджета тя произнася 
настойчиво и категорично думите:“I want my money back“ („Искам си парите 
обратно“). Вследствие на това настояване държавите членки приемат при-
носът на Великобритания към бюджета на ЕС да бъде коригигиран/намален. 
Тази корекция се обсъжда при всяко вземане на решение по повод на бюджета, 
но Великобритания не желае да се откаже от нея.

• Разпределянето на разходите по приоритети и финансирането на 
общата селскостопанска политика. Дискусиите за размера на бюджета 
и за приходите му са пряко свързани със споровете за приоритетите при 
изразходването на средствата. Някои държави членки държат да се запа-
зи насочването на разходите към общата селскостопанска политика, други 
– към структурните фондове, трети – към изследвания и иновации. Предло-
женията за повече разходи за иновации и изследвания обаче не съвпадат с 
интересите на фермерите, както и на правителствата на по-бедните дър-
жави членки на ЕС. Финансирането на общата селскостопанска политика 
винаги е заемало значителна част от разходите на общностния бюджет 
(около 40%). 

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Трябва ли Европейският съюз да има по-голям бюджет?
2. Какви идеи имате за приходи в бюджета на ЕС?
3. Как бихте разпределили разходите от бюджета на ЕС? 
4. За какво приоритетно бихте изразходвали средствата от бюджета на ЕС?
5. Подкрепяте ли въвеждането на „данък Европа“ за всеки европейски 

гражданин?

Интернет източници: 

http://ec.europa.eu/budget/ – страница на Европейската комисия с подроб-
ни данни за бюджета и интерактивни графики със статистически данни. От 
тези графики може да се види колко плаща всяка държава от ЕС за бюджета, 
колко получава чрез структурните фондове и т.н. 

http://europa.eu/pol/fi nanc/index_en.htm – основни факти за бюджета на 
портал Европа
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Дейност 2: Сложният механизъм на определяне на бюджета на Евро-
пейския съюз

•  Стъпка 1. Защо страните имат различни интереси при определяне 
на бюджета на ЕС? Да проучим становището на държавите членки по 
този въпрос.

Време: две седмици
Метод: самостоятелна работа, симулативна игра

На учениците се поставя задачата да представят сложния механизъм по 
определяне на бюджета на ЕС. Тя ще бъде решена чрез провеждане на симу-
лативна игра: „Ние определяме бюджета на ЕС за 2014–2020 г.“ Въплътени 
в ролята на държавни и правителствени ръководители, участниците ще по-
лучат конкретни знания за бюджета на Европейския съюз, за вземането на 
решения, за постигането на консенсус и търсенето на коалиции за отстояване 
на становища, за придобиване на цялостна представа как на практика се осъ-
щестяват преговори в ЕС за постигане на общо решение, за необходимостта 
от отстъпки и компромиси. 

И така, конкретната задача на учениците се свежда до „изиграване“ на 
заседание на Европейския съвет за одобряване на финансовата рамка 2014–
2020 г., т.е. бюджета на ЕС за следващите 7 години.

Подготовка

1. Разпределяне на ролите
В играта участват 29 души:
� 27 участници са министър-председатели/президенти на страните членки 
� 1 участник – председател на Европейската комисия (Жозе Барозу)
� 1 участник – председател на Европейския съвет (Херман ван Ромпой).
Ако желаещите да участват в играта са повече, то всеки министър-предсе-

дател може да работи съвместно със съветник или с министър на финансите. 
Така ще бъдат включени всички желаещи. 

Ако има повече участници, те могат да бъдат журналисти и в края на за-
седанието да се проведе пресконференция. 

2. Запознаване със съдържанието на всяка роля

2.1. Да определим интересите на всяка страна членка относно общия 
бюджет на ЕС

Всеки ученик проучва по една държава от ЕС, която ще представлява при 
обсъждането на бюджета. Ролите се възлагат чрез жребий, но е добре пред-
седателят на Европейския съвет, който ръководи заседанието, да е по-опитен 
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(възможно е това да бъде преподавателят или друг подходящ участник). Все-
ки министър-председател на съответната държава членка трябва да подготви 
свое предварително проучване за страната, която представлява. То трябва да 
съдържа основни данни за страната: население, равнище на брутен вътре-
шен продукт, финансово участие на страната в бюджета на ЕС, икономика и 
икономически интереси – например дали страната има интереси в селското 
стопанство или предимно в индустрията, дали страната получава средства от 
структурните фондове. 

2.2. Да изготвим предложението на Европейската комисия за финан-
совата рамка на ЕС

Ученикът който изпълнява ролята на Председателя на Европейската ко-
мисия, трябва да направи предварително проучване на материали относно 
съществуващите предложения на Европейската комисия за финансова рамка 
и да подготви предложение, което да бъде максимално близко до това, което 
предлага Европейската комисия, но в по-опростена форма. Възможно е тази 
стъпка да бъде осъществена от група ученици – председател и съветници. До-
бре е предложението да бъде обсъдено с преподавателя и след това с него да 
се запознаят учениците, изпълняващи ролите на министър-председатели на 
държавите членки и на председателя на Европейския съвет. 

2.3. Да изработим мнението на всяка страна членка на ЕС за бюджета 
на ЕС за 2014–2020 г.

•  Всеки ученик се запознава с предложението на Европейската комисия.
•  Въз основа на предварителното проучване за страната всеки министър-

председател изготвя становище на държавата за финансовата рамка, която се 
предлага от Европейската комисия. Становището трябва да отразява и защитава 
интересите на съответната страна. Например то трябва да съдържа мнение по 
следните въпроси:
� Подкрепя ли страната предложението на Европейската комисия за уве-

личаване на приходната част на бюджета или е против него и предпочита да 
остане на същото равнище (добре е да има аргументи за съответното мнение).
� Какво е становището на страната относно приходите. Подкрепя ли въ-

веждането на нови данъци – европейски данък върху добавената стойност и 
данък върху финансовите сделки. Подкрепя ли въвеждането на всеки от тези 
данъци или е против. Какви са аргументите? Има ли страната други предло-
жения за приходите, които да бъдат обсъдени?
� Какво е становището на страната относно „британската отстъпка“ 

– трябва ли да бъде изцяло или частично премахната, или трябва да бъде за-
пазена – аргументи за становището.
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� Какво е мнението на страната относно разпределението на разходите 
– приема ли предложението на Европейската комисия; ако не го приема, какви 
са предложенията за промяна в разпределението на разходите?

2.4. Да се запознаем с правилата на симулативната игра

1. Участие: всеки участник взема думата и излага своето становище.
2. Изслушване: всички са задължени да изслушват изказващия се и да 

бъдат толерантни към позицията.
3. Спорове: спори се само по темата.
4. Време: всеки спазва времето за изказване.
5. Роля: всеки изпълнява своята собствена роля.
6. Мнения: мнението на всеки е важно.
7. Коалиции: коалициите се правят в зависимост от защитаваните инте-

реси на страните.
8. Лични въпроси не се дискутират. 

•  Стъпка 2. Как се взема решение относно финансовата рамка на ЕС? 
Време: една седмица
Метод: самостоятелна работа, симулативна игра

След като са получили знания за изграждането на становищата на отдел-
ните страни членки учениците изиграват на практика вземането на решение 
относно финансовата рамка на ЕС, като представят и отстояват националните 
позиции, търсят коалиции, предлагат компромисни варианти за постигане на 
общо съгласие.  

•  „Министър-председателите“ изпълняват следните задачи:
•  намират материали за страните и ги подреждат в писмена форма в след-

ния формат (приложение 1):
� Име на страната:
� Име на държавния или правителствен ръководител (който участва в 

Европейския съвет):
� Население:
� Брутен вътрешен продукт:
� Вноска в бюджета на ЕС:
� Характеристика на икономиката – основни сектори:
� Финансиране от структурните фондове и земеделски субсидии:
� Съществуващи материали относно становището на страната по пред-

ложението за финансова рамка 2014–2020 г. (ако бъдат намерени такива мате-
риали се поставят в приложение).
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� Запознават се с предложението на Европейската комисия, което ще им 
бъде предоставено от участника (съвместно с преподавателя), който ще из-
пълнява ролята на Председателя на Европейската комисия. 
� Подготвят писмено становище на страната, като отговорят на предвари-

телно поставените въпроси относно предложението на Европейската комисия.
� Предават писменото становище на страната си на Председателя на Ев-

ропейския съвет в определения от преподавателя срок.
� Подготвят своето представяне по време на заседанието – основните точ-

ки на своята позиция (да не я четат).

•  Председателят на Европейската комисия изпълнява следните задачи:
� Намира информация и се запознава с предложението на Европейската 

комисия за финансовата рамка 2014–2020 г.;
� Запознава се с изказването на Барозу при представянето на предложе-

нието за финансовата рамка; 
� Изготвя кратък опростен вариант на предложението, който съгласува с 

преподавателя;
� Предоставя своето предложение (след като е одобрено от преподавате-

ля) на министър-председателите и на Председателя на Европейския съвет; 
� Подготвя кратко представяне – уводни думи в началото на заседание-

то, и участва в него. 

•   Председателят на Европейския съвет изпълнява следните задачи:
� Проучва и се запознава се с предложението на Европейската комисия 

за финансовата рамка. 
� Събира становищата на държавите членки и се запознава с тях.
� Групира по сходни позиции и подготвя писмено становище относно 

възможността за групиране на държавите със сходни мнения, като се старае 
да намери възможности за постигане на консенсус. То се представя на препо-
давателя и се обсъжда с него.
� Изготвя дневен ред на заседанието.
� Подготвя се да ръководи заседанието.
� Подготвя се да дава предложения за компромиси и да обобщава.

Възможно е преподавателят да изпълнява тази роля, особено когато участ-
ниците в играта нямат опит и умения.

Необходимо е да се отбележи, че в действителност бюджетната про-
цедура е много по-сложна, с различни етапи на подготовка на предложения-
та на Европейската комисия, обсъждания в работни групи, в Комитета на 
постоянните представители, в Съвета на икономическите и финансовите 
министри и т.н., гласуване в Европейския парламент. За целите на играта 
схемата е максимално опростена, така че да може да бъде разбрана и изи-
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грана от участниците. Тя може да бъде допълнително опростена от учите-
ля, като се намали обемът на задачите.

ДЕЙНОСТ 3: Ние определяме бюджета на ЕС за 2014–2020 г.
Време: 100 мин.
Метод: симулативна игра
Материали: листове, химикалки, папки и копия на дневния ред на заседа-

нието, табелки с името на държавата на оригиналния език и името на минис-
тър-председателя на държавата членка.

Учениците участват в симулация на заседание на Европейския съвет за 
приемане на бюджета на ЕС и вземат решение за бюджета.

1. Логистика и технически елементи 
Симулативната игра се провежда в подходяща зала – оптималната зала за 

провеждане на тази тип симулационни игри е с маси, подредени във формата 
на буквата О. Пред всеки участник е поставена табелка с името на държавата 
на оригиналния език и на нейния министър-председател. Табели се поставят 
пред Председателя на Европейската комисия и Председателя на Европейския 
съвет. Пред всеки има папка, която съдържа: дневен ред на заседанието, пред-
ложението на Комисията, листове и химикалка. Около стената са наредени 
столове за гости, журналисти, наблюдатели и др.

2. Правила на симулативната игра
Преди откриване на заседанието на участниците отново се припомнят 

правилата на симулативната игра:
1. Участие: всеки участник взема думата и излага своето становище.
2. Изслушване: всички са задължени да изслушват изказващия се и да 

бъдат толерантни към позицията.
3. Спорове: спори се само по темата.
4. Време: всеки спазва времето за изказване.
5. Роля: всеки изпълнява своята собствена роля.
6. Мнения: мнението на всеки е важно.
7. Коалиции: коалициите се правят в зависимост от защитаваните инте-

реси на страните.
8. Лични въпроси не се дискутират. 

3. Провеждане на симулативната игра
Кратък сценарий:
3.1. В залата влизат гости, журналисти, наблюдатели – с табелки са отбе-

лязани техните места.
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3.2. След това влизат Председателят на Европейската комисия и Предсе-
дателят на Европейския съвет. Те посрещат министър-председателите, ръку-
ват се с тях. Министър-председателите заемат местата си.

3.3. Заседанието открива Председателят на Европейския съвет – той при-
ветства с добре дошли членовете на Европейския съвет и предлага дневния 
ред. Председателят иска одобрението на дневния ред от членовете на Евро-
пейския съвет. 

3.4. В съответствие с дневния ред Председателят на Европейския съвет 
предоставя думата на Председателя на Европейската комисия, който прави 
кратко представяне на предложението на Комисията и го аргументира.

3.5. Председателят на Европейския съвет предоставя думата на всеки ми-
нистър-председател за изразяване на становището на страната – изказването 
не трябва да бъде по-дълго от 2 мин. 

3.6. След като бъдат изслушани становищата на всички държави се дава 
30-минутна почивка. По време на почивката министър-председателите трябва 
да се опитат да привлекат в групи държави със сходни становища. Предсе-
дателят на Европейския съвет, който предварително се е запознал със стано-
вищата на страните, също води разговори и подпомага постигането на кон-
сенсус. След приключване на почивката Председателят приканва страните да 
постигнат консенсус и дава думата на тези, които желаят. Тези държави, които 
са се обединили в група, излъчват говорител, който съобщава тяхното общо 
становище. В тази част на играта могат да се проявят знанията и уменията на 
участниците да привеждат аргументи, да убеждават, да правят компромиси.

3.7. Председателят обобщава изказванията и се опитва да направи ком-
промисни предложения, които биха помогнали за вземане на решение и одо-
бряване на бюджета. 

3.8. След приключване на дискусиите са възможни различни финали на 
играта: постигане на консенсус и одобряване на бюджета или невъзможност 
за постигане на компромис и отлагане за следващо заседание. По-удовлетво-
ряващо за участниците е да успеят да постигнат компромис. 

3.9. Председателят съобщава крайния резултат, поздравява участниците и 
закрива заседанието. 

3.10. Ако е предвидена пресконференция, тя се провежда веднага след 
заседанието. 
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В кратък вариант играта може да бъде осъществена, като становища-
та на страните и предложението на Европейската комисия могат да бъдат 
подготвени от преподавателя и раздадени на участниците. 

Друг вариант на играта е да се симулира заседание на Съвета, в който 
заседават министрите на финансите. Този вариант също е интересен, тъй 
като държавите членки притежават различен брой гласове в Съвета. Той 
се провежда по същия начин, но ако не се постигне консенсус, участниците 
трябва да гласуват с броя на гласовете, които притежава държавата, която 
представляват.  

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

График за изпълнение на играта:
1. Обяснение на играта и раздаване на роли. 
2. Подготовка на предложението на председателя на Европейската ко-

мисия за финансовата рамка. Обсъждане с преподавателя; след съгласуване 
се изпраща на всички министър-председатели и на Председателя на Евро-
пейския съвет. 

3. Подготовка на формата за всяка страна от министър-председате-
лите.

4. Подготовка на становището по предложението за финансовата рам-
ка на всяка страна от министър-председателите и представянето му на 
Председателя на Европейския съвет. Обсъждане на становищата при необ-
ходимост с преподавателя.

5. Провеждане на играта. 

ДЕЙНОСТ 4: Оценка на наученото чрез симулативната игра „Бю-
джетът на ЕС“ 

Време: 15 мин.
Метод: интерактивна дискусия, светкавица

Провежда се интерактивна дискусия относно участието на всеки ученик, 
представената информация и получените знания. Коментира се поведението 
при работа в многонационална среда, както и способността да се правят ком-
промиси, да се предлагат взаимноприемливи решения, да се използват убеди-
телни аргименти. 

Използвайки метода светкавица, учителят може да провери знанията на 
учениците. Правят се обобщения и изводи за позицията на участниците като 
граждани на Европейския съюз.

Предложената симулативна игра може да бъде изиграна и в кратък, оп-
ростен вариант. Например може да бъде обсъден само въпросът за въвеждане 
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на европейски данък или за какво да се изразходват средствата от бюджета 
на ЕС. Може да се направят и групи от държави, които да изразяват сходно 
мнение. Същият формат може да се използва и за обсъждане и вземане на 
решения по други важни европейски въпроси. 

Приложение

СИМУЛАТИВНА ИГРА
„НИЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ БЮДЖЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014–2020 г.“

ЗАСЕДАНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ

НА ДЪРЖАВАТА.......

СТАНОВИЩЕ НА СТРАНАТА:
Становището на страната: по зададените въпроси

МАТЕРИАЛИ ЗА СТРАНАТА:
1. Име на страната
Името на страната

2. Име на държавния или правителствен ръководител (който участва в Евро-
пейския съвет)

Името на държавния/правителствения ръководител
3. Население

Брой 
4. Брутен вътрешен продукт
Брутния вътрешен продукт
5. Вноска в бюджета на ЕС

Вноската на страната в бюджета на ЕС
6. Характеристика на икономиката – основни сектори
Характеристиката на икономиката – основни сектори

7. Финансиране от структурните фондове и земеделски субсидии
Финансирането, което страната получава от структурните фондове и земеделски 

субсидии.
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МОИТЕ ПРАВА КАТО ГРАЖДАНИН
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Д-р Красимира Василева

АНОТАЦИЯ

Чрез няколко последователни занятия учениците затвърждават знания за 
правата си, които имат като граждани на страната, и научават за правата си 
като граждани на ЕС. Наравно с правата участниците дискутират и задълже-
нията, които пораждат тези права. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да разберат различните права, които човек има, и задълженията, които 

обуславят те; 
• да се запознаят с правата, които имат като граждани на Европейския 

съюз;
• да разберат европейското общество като пространство на защитени 

права.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще:
• знаят правата, които ЕС предоставя на своите граждани;
• познават Хартата на основните права на Европейския съюз;
• възприемат себе си като гражданин с национални и европейски права и 

задължения;
• правят разлика между национални и европейски права;
• знаят към кого да се обърнат при възникнал спор;
• разглеждат гражданите на ЕС като основна негова ценност.

ПЛАН

Дейност 1: Моите права и задължения 

Използвайки методите работа по групи и интерактивна дискусия, учени-
ците научават своите права в училище, като деца и като граждани на РБълга-
рия, но разбират и задълженията, които произтичат от тези права.

Дейност 2: Моите права като гражданин на Европейския съюз 

Използвайки методите панелна дискусия, работа по групи, интерактив-
на дискусия и РР-презентация, учениците се запознават с основните права на 
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европейските граждани, залегнали в Хартата на основните права на Европей-
ския съюз, Договора за ЕС и договора за функциониране на ЕС. Те научават и 
пътищата за търсене на правата си при възникнал спор. 

Дейност 3: Какво означават за мен правата на европейските граждани?

Чрез самостоятелна работа учениците се провокират да изразят своята 
позиция, мнение и отношение относно основните права на гражданите в Ев-
ропейския съюз и тяхното проявление в ежедневието.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Моите права и задължения
Време: 60 мин.
Метод: работа по групи, интерактивна дискусия
Материали: необходим брой копия от: Конституцията на РБългария,

гл. 2, чл. 25–61, Закона за закрила на детето, гл. 2, чл. 10–16, Правилника за 
вътрешния ред на училището; необходим брой от предложените три таблици, 
химикалки или моливи с три различни цвята

 
На учениците се поставя задачата да определят своите права и задълже-

ния като:
� ученици;
� деца;
� граждани на РБългария.

Те се разделят на 3 групи. На всяка група се дават за ползване докумен-
тите – Конституцията на РБългария, гл. 2, чл. 25–61, Закона за закрила на 
детето, гл. 2, чл.10–16, Правилника за вътрешния ред на училището и по една 
от долупредложените таблици.  

В рамките на 15 мин. учениците от всяка група разглеждат документа, 
кореспондиращ с обсъжданата таблица, дискутират, открояват съществената 
информация. Достигат до общо предложение за произтичащите права/задъл-
жения от всяко записано в таблицата задължение/право и го вписват в свобод-
ната колона от дадената им таблицата с един цвят химикал.

След изтичане на времето групите разменят таблиците си. В рамките на 
12 мин. те допълват или внасят корекции на предходната група/и с друг цвят 
в работната колона на таблицата.

Размяната продължава, докато 3-те групи се запознаят и работят върху 
трите таблици. 
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След приключване на работата на се провежда дискусия, в която всеки се 
включва с мнение относно ползването на предоставените му права, зачитане-
то на тези права, защото те са права и на всеки един, и дали може да изпълня-
ва всичките произтичащи от тях задължения. 

Таблица 1
Права и задължения

НА УЧЕНИКА

ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Да посещава редовно училище

Да учи редовно уроците си

Да носи винаги бележника си в училище

Да поддържа ред и чистота в училището

Да е учтив с околните

Да се явява в училище в приличен външен вид
Да не внася в училище ненужни за учебния процес и 
опасни за здравето вещи
Да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор
Да опазва училищната собственост. При поврежда-
нето £ да я възстанови или заплати

Таблица 2

НА ДЕТЕТО

ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Право на образование
Първоначалното образование е безплатно и за-
дължително. 
Училището трябва да бъде достъпно за всяко 
дете.
Право на храна, 
дом и здравеопазване
Право на внимание, 
любов и специални грижи
Право на закрила
Всяко дете има право на закрила за нормалното му 
физическо, умствено, нравствено и социално раз-
витие и на защита на неговите права и интереси.
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Закрила срещу насилие
Всяко дете има право на закрила срещу въвли-
чане в дейности, неблагоприятни за неговото 
физическо, психическо, нравствено и образова-
телно развитие.
Право на изразяване
Всяко дете има право свободно да изразява мне-
ние по всички въпроси от негов интерес.
Информиране и консултиране
Всяко дете има право да бъде информирано и 
консултирано от органа за закрила на детето
Защита на религиозни убеждения
Закрила на личността на детето
Тайна на информацията – всички сведения, зася-
гащи детето, не могат да бъдат разгласявани без 
съгласието на неговите родители или законни 
представители.

Таблица 3 

НА ГРАЖДАНИТЕ НА РБЪЛГАРИЯ

ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Право на живот

Право на достоен живот 

Право на лична свобода и неприкосновеност
Презумция за невинност

Право на неприкосновен личен и семеен живот 
Право на неприкосновеност на жилището
Свобода и тайна на личната кореспонденция и на 
други съобщения
Свобода да избираш своето местожителство 
Изучаването на българския език е право и задъл-
жение на българските граждани. 
Свободата на съвестта, свободата на мисълта, 
изборът на вероизповедание и на религиозни или 
атеистични възгледи са ненакърними.
Свобода на убежденията 
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Свобода на мнение

Всеки има право да изразява мнение и да го раз-
пространява чрез слово – писмено или устно, чрез 
звук, изображение или по друг начин.
Всеки има право да търси, получава и разпростра-
нява информация.
Гражданите могат свободно да се сдружават.
Гражданите имат право на жалби, предложения и 
петиции до държавните органи.
Гражданите имат право на труд. 

Всеки има право на образование.

Всеки има право да се ползва от националните и 
общочовешките културни ценности.
Гражданите имат право на здравословна и благо-
приятна околна среда в съответствие с установе-
ните стандарти и нормативи. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ 

Правата на човека са негови основни потребности, които очертават 
параметрите на социалното му съществуване в дадено общество. Инте-
ресен е фактът, че в Англия първите закони, регламентиращи човешките 
права – Великата харта (1215 г.), Петицията за правата (1689 г.), Законът 
за неприкосновеността на личността (1679 г.) и Декларация по човешките 
права (1628 г.), са действащо право и сега. 

Най-значима и изиграла особена роля в историята до днес остава Декла-
рацията за човешки и граждански права (1789 г). Тя е рожба на Френската 
революция, дала е вдъхновение, идеологическа и морална подкрепа на големи-
те промени в Европа и в света от ХVІІІ век до наши дни. Идеята за човешки 
права се опира на рационализма, просвещението и хуманизма – философски 
течения на ХVІІІ век. Тя е възприета като основа на демократичните обще-
ства и в ХХІ век.

В България за първи път правата на човека се регламентират в Тър-
новската конституция от 1879 г. (глава XII), която е прогресивна за своето 
време.

Ако се прочете по-внимателно Декларацията за човешките и граждан-
ски права от 1789 г., ще се установи, че всички демократични общества днес 
се основават и ръководят от заложените в нея принципи, а именно: „Свобо-
дата се състои във възможността всеки да върши онова, което не пречи на 
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другия. Така упражняването на естествените (природно дадените) права 
на всеки човек няма други ограничения освен онези, които осигуряват на ос-
таналите членове на обществото възможността да упражняват същите 
права. Тези ограничения могат да бъдат определени „единствено от закона“ 
(чл. 4) или, с други думи, да не пречиш на другия да прави каквото си иска, 
така както и ти можеш да правиш каквото поискаш. И още: „Принципът 
на всяка върховна власт изцяло почива на нацията. Никой не може да упраж-
нява власт, която не изхожда изключително и само от народа“ (чл. 3).

Правата са извънидеологически, от което произтича необходимостта 
от тяхното разбиране, уважение, спазване от всеки един в обществото и 
съобразяване с факта, че те са права и на другите от това общество. 

Въпроси за обсъждане с учениците: 

1. Попълнете таблицата:

НА СИНА/ДЪЩЕРЯТА
ПРАВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

2. Има ли разлика между „права на човека“ и „права на гражданите“?

Интернет източници:
Конституция на РБългария – http://www.parliament.bg/bg/const/
Закон за закрила на детето –
http://stopech.sacp.government.bg/?sid=professional_bg&pid=7-0000000044
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx 
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F84D2B7F.../0/BUL_CONV.pdf

ДЕЙНОСТ 2: Моите права като гражданин на Европейския съюз 

•  Стъпка 1. Кои са моите права като гражданин на ЕС?
Време: 40 мин.
Метод: панелна дискусия, работа по групи, интерактивна дискусия 
Материали: листове А3, химикалки, постер, флумастри, копия на „Харта 

за основните права на ЕС“, копия от Договора за ЕС, дял ІІ. Разпоредби от-
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носно демократичните принципи; копия от Договора за функциониране на 
ЕС, Част ІІ. Недискриминация и гражданство на Съюза; Част ІІІ. Вътрешни 
политики и дейности на Съюза, дял IV. Свободно движение на хора, услуги и 
капитали – гл. 1, гл. 2.; дял X. Социална политика – чл. 157.

Подготовка
Правят се необходимият брой ксерокопия на „Харта за основните права 

на ЕС“ и на предложените части от ДЕС и ДФЕС. Подготвят се листове А3 
със съответен надпис в началото на всеки:

1. Граждански права на европейския гражданин; 
2. Политически права на европейския гражданин; 
3. Икономически права на европейския гражданин;
4. Социални права на европейския гражданин; 
5. Културни права на европейския гражданин.
На постер/дъска се начертава рамката на предложената таблица, така че 

след работата на участниците в нея да могат да бъдат поставени/закрепени 
листовете А3, върху които те ще са записали своите предложения.

ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГРАЖДАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СОЦИАЛНИ КУЛТУРНИ

Дейност 
На учениците се поставя задачата да се запознаят с основните права на 

гражданите на Европейския съюз. За източници за информация им се предоста-
вят предложените части от ДЕС и ДФЕС, и Хартата за основните права на ЕС.

Участниците се разделят на 5 групи, като всяка група избира подтема за 
разработване и представяне, а именно: 

1. Граждански права на европейския гражданин; 
2. Политически права на европейския гражданин; 
3. Икономически права на европейския гражданин;
4. Социални права на европейския гражданин; 
5. Културни права на европейския гражданин.
Всяка група се разделя на две подгрупи – едната търси съответните права 

в Хартата за основните права на ЕС, а другата – в ДЕС и ДФЕС.
В рамките на 20 мин. учениците във всяка подгрупа се запознават с пре-

доставения�£�документ, търсят съответните права, вписани в него, дискути-
рат, анализират, съпоставят и записват на листа А3 своите предложения.

След изтичане на времето представител на всяка подгрупа закрепя листа 
в съответната колона на рамкираната таблица на постера/дъската.
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Групите представят своята обща работа. Така всички участници се запоз-
нават с правата си като граждани на ЕС.

Провежда се дискусия относно: Какво повече ни дават правата на евро-
пейския гражданин?

•  Стъпка 2. Възможни пътища за търсене на правата си в ЕС
Време: 10 мин.
Метод: РР-презентация
Материали: компютър, мултимедия

Чрез предварително подготвена РР-презентация учениците се запознават 
с възможните начини за търсене на правата си в ЕС по несъдебен път – Solvit 
(спорове при вътрешния пазар); Fin-Net (транс гранични спорове между по-
требители и финансови институции); EEJ-NET (спорове потребители – биз-
нес); Европейския омбудсман; Европейски парламент; Европейската комисия; 
Службата за борба с измамите – OLAF и по съдебен път – Съд на Европейския 
съюз. Посочват се основните им предимства и недостатъци, седалища и ин-
тернет страници.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Европейският съюз като обединение на демократични общества е прос-
транство на разбирателство, свобода на движение, гарантиране на права 
и свободи. Те са неразделно свързани с мира, сигурността, икономическото 
развитие, социалното равенство и са ценностното измерение на обединена 
Европа.

В рамките на Съюза хората има както национална принадлежност, така 
и европейска. Основните договори на ЕС третират свободите на гражданите 
на държавите членки и правото им на установяване, осигуряващи „премахва-
нето на всякаква дискриминация, основаваща се на националността“. 

Статута на гражданството в ЕС се урежда с основните договори 
(Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на ЕС), от 
които се разбира, че: „Всяко лице, което притежава гражданство на дър-
жава членка, е гражданин на Съюза. Гражданството на Съюза се добавя 
към, а не замества националното гражданство“ [ДФЕС. Част ІІ, чл.20]. 
Европейското гражданство не отменя националното, а само го допълва. 
То дава чувство за принадлежност към една по-голяма, по-силна и по-раз-
нообразна общност – европейската общност. Разбира се, обратната хипо-
теза е невъзможна – гражданството на Съюза не предполага придобиване 
на гражданство на друга държава членка, различна от тази, чийто граж-
данин е съответното лице. 
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Европейският съюз реализира мерки към утвърждаване на правата 
на своите гражданин – граждански, политически, икономически, социал-
ни и културни – като европейска ценност. Юридическата база на негова-
та политика по отношение на човешките права се открива в Договора от 
Маастрихт (1993 г.) и в този от Амстердам (1997 г). Съгласно чл. В на 
Амстердамския договор ЕС „засилва защитата на правата и интересите 
на гражданите на своите държави членки“, „поддържа и развива Съюза 
като зона на свобода, сигурност и справедливост“. Договорът регламен-
тира, че ЕС се „основава на принципите на свободата, демокрацията, 
зачитането на човешките права и фундаментални свободи и на върхо-
венството на закона – принципи, които са общи за държавите членки“. 
Чл. F(2) постановява, че Съюзът се задължава да „уважава фундамен-
талните права, както са гарантирани от Конвенцията за защита на чо-
вешките права и основни свободи ... и както те произтичат от общите 
за държавите членки конституционни традиции като общи принципи на 
Общността“. 

Правата на гражданите са ясно определени (в голяма степен препот-
върждават съществуващите) в Част ІІ. Недискриминация и гражданство 
на Съюза – чл. 20, 21, 22, 23, 24 на Договора за функциониране на ЕС: пра-
вото да се движат и пребивават свободно на територията на държавите 
членки; правото да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския 
парламент, както и в общинските избори в държавата членка, в която пре-
бивават; право да отправят петиции до Европейския парламент, да пода-
ват жалби до Европейския омбудсман; да се обръщат към институциите и 
консултативните органи на Съюза на някой от езиците на Договорите и да 
получават отговор на същия език; право да се ползват на територията на 
трета страна, в която държавата членка, на която те са граждани, няма 
представителство, от закрилата на дипломатическите и консулските вла-
сти на всяка държава членка на Европейския съюз.

Нов момент в Лисабонския договор е създаването на възможността за 
Европейска гражданска инициатива (ДЕС, дял ІІ, чл. 11. 4) Тя се изразява в 
правото на 1 млн. граждани на Европейския съюз от значителен брой дър-
жави членки да приканят Европейската комисия да представи предложение 
за правни актове в области, в които тя има правомощия за това. Организа-
торите на гражданската инициатива – граждански комитет, съставен от 
поне 7 граждани на ЕС, живеещи в най-малко 7 държави членки – разпола-
гат с една година за събиране на необходимите изявления за подкрепа. Броят 
на изявленията за подкрепа трябва да бъде удостоверен от компетентните 
органи в страните членки. След това Комисията разполага с 3 месеца, за да 
разгледа инициативата и да реши какво да предприеме.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_bg.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2012-18-bg.pdf
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Лисабонският договор добави и принципа на открит диалог с граждан-
ското общество – институциите да поддържат открит, прозрачен и ре-
довен диалог с представителните организации и гражданското общество 
(ДЕС, дял ІІ, чл. 11. 2). Те трябва да предоставят чрез подходящи средства на 
гражданите и представителните организации възможността да изразят и 
обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза, а 
Комисията с цел да осигури съгласуваност и прозрачност на дейността на 
Съюза е задължена да провежда широки консултации със заинтересованите 
страни. 

http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/pd-in-5-points-bg.pdf

Към Лисабонския договор се прилага Хартата на основните права на ЕС 
под формата на декларация, според която Хартата има същата юридиче-
ска сила както Договорите и има задължителна правна сила за 25 държави 
членки. (Чрез протокол Великобритания и Полша получават освобождаване 
по отношение на прилагането £). 

Хартата на основните права на ЕС е провъзгласена на 7 декември 2000 г. в 
Ница, но без да бъде определен нейният статут. Тя се позовава на Основните 
договори, на международни споразумения като Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи от 1950 г., Европейската 
социална харта от 1989 г., общите конституционни традиции на страните 
членки, както и на различни декларации на Европейския парламент. За първи 
път в историята на ЕС Хартата на основните права на ЕС обединява в един 
текст всички граждански, политически, икономически и социални права на 
европейските граждани, както и на всички лица, които живеят на терито-
рията на Европейския съюз.

Целта на Хартата е да защитава основните права на гражданите от 
действия, предприети от институциите на Европейския съюз и от държавите 
членки при прилагането на договорите на Европейския съюз. В преамбюла на 
Хартата е записано: „Съюзът се основава на неделимите и универсални ценнос-
ти на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на 
принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя 
човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза 
и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“

Правата са разделени в шест основни дяла (Достойнство, Свободи, Ра-
венство, Солидарност, Гражданство, Правосъдие) и седми дял с общи раз-
поредби.

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG. 
01000101.htm

Създаването на Хартата на основните права на ЕС и прилагането на 
механизъм от негова страна за съблюдаване на правата – Съд на ЕС – дават 
възможност за търсене на юридическа помощ. 
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Начини да потърсите правата си в ЕС

Solvit
Мрежата решава по несъдебен начин възникнали проблеми при прилагане-

то на законодателството на вътрешния пазар – например при трудности за 
получаване на разрешение за престой или пък за регистриране на кола в друга 
страна. Във всяка страна членка (също и в Лихтенщайн, Норвегия и Исландия) 
има по един център, който в сътрудничество с партньорите се опитва да 
реши проблемите на бизнеса и гражданите, възникнали при взаимоотношения-
та им с администрацията.

+ Предимства: ниски разходи, бързина (до десет седмици трябва да бъде 
намерено решение на проблема), простота на комуникацията. Ако Solvit не на-
мери решение, може да даде съвет за най-правилните последващи действия.

- Недостатъци: пок рива относително прости проблеми, невинаги може 
да наложи решение.

http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
http://www.solvit.government.bg/

Fin-Net
Мрежата разглежда транс гранични спорове между потребители и фи-

нансови институции. Нейни представители за отделните страни са различни 
– в някои страни членки на ЕС, това са финансови омбудс мани, в други – агенции 
към държавната администрация или асоциации на финансови институции.

+ Предимства: нис ки разходи, простота на комуникацията.
- Недостатъци: недостатъчна практика, незадължителност на реше-

нията.
http://ec.europa.eu/internal_market/fi nservices-retail/fi nnet/index_en.htm

EEJ-NET
Мрежата помага на потребителите да намират несъдебни решения в 

споровете им с бизнеса относно стоки, услуги, доставки или за продукти, 
които се разминават с описанията, дадени им от търговците или произво-
дителите. Най-често членове на мрежата са потребителски асоциации в 
съответните страни или държавни агенции.

+ Предимства: нис ки разходи, простота на комуникацията.
- Недостатъци: недостатъчна практика, незадължителност на реше-

нията.
http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/eej_net/index_en.htm

Европейски омбудсман
Обмудсманът се занимава със случаи на неправомерни действия или без-

действия от страна на европейските институции. Когато разглежда случаи 
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на превишаване на правомощията, бездействие или отказ от информация, 
на практика омбудсманът може да разгледа много широк кръг проблеми.

+ Предимства: омбудсманът има солидна практика в защита на инте-
ресите на гражданите и е уважавана институция сред останалите евроин-
ституции.

- Недостатъци: мнението на омбудсмана не е обвързващо, а разследва-
нията му може да отнемат много време поради съпротива от останалите 
европейски институции или правителства.

http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Европейски парламент
Петициите към Парламента (Комисия по петициите) трябва да се от-

насят към дейностите на ЕС, но това определение лесно може да се раз-
шири до много действия, които на пръв поглед нямат нищо общо с ЕС. Към 
парламента може да се обърнат както индивидуални граждани, така и тех-
ни асоциации или фирми.

+ Предимства: покрива много широки области, лесна комуникация, няма 
разходи, можете да бъдете поканени лично да изложите случая си.

- Недостатъци: решенията на парламента не са задължителни, раз-
глеждането на петицията обикновено отнема известно време.

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/00533cec74/Petitions.
html

Европейска комисия
Комисията може да започ не разследване срещу страна членка за неиз-

пълнение на европейското законодателство. Няма значение дали става въ-
прос за нарушение на национално или местно ниво. Ако нарушението е извър-
шено от фирма, тогава отговорна е пак държавата за това, че не прилага 
правилно съответното законодателство.

+ Предимства: Комисията може да се произнесе по много области, ре-
гулирани от регламентите, директивите или решенията на ЕС. ЕК може да 
налага санкции или да се обърне към Съда на ЕС за прилагане на решението 
си.

- Недостатъци: над 80% от жалбите се отхвърлят на много ранен етап 
на разглеждане. Те трябва да бъдат много добре подготвени. Процедурата 
е непрозрачна. Разглеждането може да продължи година-две и ако се стиг-
не и до съда, решението може да излезе след четири-пет години.

http://ec.europa.eu/community_law/complaints/form/

Служба за борба с измамите (OLAF)
Мисията на ОЛАФ е да защитава интересите на ЕС, като се бори с ко-

рупцията и измамите и други нередности в европейските институции. 
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+ Предимства: независимост и акуратност.
- Недостатъци: службата е относително нова; решенията�£�не са за-

дължителни.
http://ec.europa.eu/anti_fraid/

Съд на Европейския съюз
Работа на Съда на ЕС е да гарантира, че европейското право се прилага 

еднакво във всички страни членки на ЕС. Под неговата юрисдикция попадат 
както държавите и европейските институции, така и индивидуални фирми 
и граждани. Последните могат да се обръщат директно към първоинстан-
ционния съд.

+ Предимства: решенията на Съда са задължителни и могат да бъдат 
наложени. Често се присъждат компенсации за причинените вреди.

- Недостатъци: ищците трябва да са пряко засегнати от въпроса, кой-
то искат да поставят пред Съда. Трябва да се използва професионален юри-
дически съвет, за който се заплаща, макар че има възможност за търсене на 
правна помощ, ако ищецът не може да покрие разходите за това.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_bg.htm

Въпроси за обсъждане с учениците: 
1. Кои са задълженията на гражданите на Европейския съюз?
2. Колко време може да пребиваваш в страна членка без никакви условия 

или формалности освен изискването да притежаваш валидна карта за само-
личност или паспорт?

Интернет източници: 
Харта на основните права на Европейския съюз

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
Договор за функциониране на ЕС
h t t p : / / e u r- l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ? u r i = O J :

C:2010:083:0047:0200:bg:PDF
http://europa.eu/pol/rights/index_bg.htm
http: / /www.europarl .europa.eu/aboutparl iament/bg/00a25cf207/

%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B
0.html

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/cfsp/article_
7232_bg.htm
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ДЕЙНОСТ 3: Като гражданин на ЕС се чувствам с повече права или 
с повече задължения?

Време: 2 седмици
Метод: самостоятелна работа, работа в екип
Материали: съобразно идеите
 
На учениците се поставя за разработване темата: „Като гражданин на ЕС 

се чувствам с повече права или с повече задължения?“ 
Те сами избират организацията на работа – самостоятелна или работа в 

екип, както и начина на представяне и изразяване на своето виждане, мнение 
и позиция – есе, картина, карикатура или компютърна анимация и пр. 

Учителят намира форма за представяне на добрите идеи и изпълнения 
пред по-широка публика – среща в училище, изложба и пр.

Интернет източници: 
http://ec.europa.eu/justice/opinion/your-rights-your-future/index_bg.htm
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МОИТЕ ПРАВА КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН
В ЧУЖБИНА

Д-р Мариета Рабохчийска

АНОТАЦИЯ

Чрез настоящото занятие учениците научават за дипломатическата и кон-
сулската защита, която имат гражданите на Европейския съюз, когато се на-
мират в страна извън пределите на Съюза, като едно от правата в рамките на 
европейското гражданство. Те добиват практически знания как да отстояват 
своите права в трети държави. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да разберат съдържанието на дипломатическата и консулската закрила;
• да знаят, че като граждани на ЕС те се ползват с права и в държави из-

вън границите на Съюза;
• да могат да търсят и отстояват своите права като европейски граждани, 

когато се намират в трети държави.

ОЧАКВА СЕ, че учениците:
• ще са наясно какво представлява дипломатическата и консулската за-

крила;
• ще знаят какви права имат като европейски граждани, когато се нами-

рат в държави, нечленуващи в Съюза;
• ще бъдат ориентирани към какви органи и институции да се обърнат, за 

да потърсят и защитят правата си като европейски граждани, когато се нами-
рат в държави извън пределите на ЕС.

ПЛАН
 
Дейност 1: Кои са „трети държави“?

Използвайки методите интерактивна дискусия и интерактивно проучва-
не, учениците са провокирани сами да „открият“ „трети държави“.

Дейност 2: Какво представлява дипломатическата и консулската за-
крила? 

Използвайки методите записване на идеи и лавина, учениците се поставят 
в активна среда за разбиране на съдържанието на дипломатическата и консул-
ската закрила.
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Дейност 3: Правата и закрилата на европейските граждани в държа-
ви, нечленуващи в Европейския съюз

Използвайки мултимедийни продукти, учениците се запознават с
правата, които имат европейските граждани, когато се намират в трети 
държави.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Кои са „трети държави“?

•  Стъпка 1. Кои са „трети държави“?
Време: 10 мин. 
Метод: интерактивна дискусия
Материали: постер, флумастри, компютри, мултимедия

Учителят провежда дискусия за изясняване на понятието „трети държа-
ви“, като се достига до определението, че това са държавите, които не са член-
ки на ЕС.

 На учениците се поставя задачата да изброят „трети държави“.

•  Стъпка 2. „Откриване“ на държави, в които нито една от страните 
членки на ЕС не е представена

Време: 15 мин. 
Метод: интерактивно проучване 
Материали: постер, флумастри, компютри, мултимедия
http://ec.europa.eu/consularprotection

Участниците се разделят на 5 групи. Поставя им се задача в рамките на 
15 мин. да проучат държавите по света, в които нито една държава членка на 
ЕС няма представителство. 

Всяка група си избира за обект един от континентите. Работят екипно, 
като им се представя за ползване и уеб сайта на Европейската комисия, посве-
тен на консулската закрила. Отговорникът на всяка от групите записва пред-
ложенията и общото екипно предложение. 

Отговорниците на групите попълват по-долу показаната таблица, начер-
тана предварително на постер. 

След като предложенията се изчерпят се прави коментар какво знаят 
участниците за тези държави.



126

ДЪРЖАВИ, В КОИТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕНА НИТО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ 
ЧЛЕНКИ НА ЕС

ДЪРЖАВИ, В КОИТО НЕ Е ПРЕДСТАВЕНА
 НИТО ЕДНА ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

 
АНТИГУА И БАРБУДА
БАХАМИТЕ
БЕЛИЗ
ДОМИНИКА
ГРЕНАДА
КИРИБАТИ
ЛИХТЕНЩАЙН
МАЛДИВИ
МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ
СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ
НАУРУ 
ПАЛАУ
СЕЙНТ КИТС И НЕВИС
СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ
САМОА
СВАЗИЛЕНД
ТОНГА
ТУВАЛУ

ДЕЙНОСТ 2: Какво представлява дипломатическата и консулската 
закрила? 

•  Стъпка 1. Какво представлява дипломатическата закрила?
Време: 15 мин.
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Метод: „записване на идеи“ 
Материали: листове, химикалки, постер, флумастри 

На учениците се поставя въпросът: Какво представлява дипломатиче-
ската закрила? 

Всеки ученик сам размишлява и в рамките на 3 мин. формира своето мне-
ние и го записва на лист.

В рамките на 6 мин. всеки ученик устно или писмено „интервюира“ съу-
чениците си, като събира необходимия брой мнения относно това какво пред-
ставлява дипломатическата закрила. Без да коментира, той записва получени-
те идеи на своя лист.

В рамките на 6 мин. се анализират събраните идеи от индивидуалната 
работа на учениците, прави се обобщение и се записва на постера/дъската 
приетата формулировка за „дипломатическа закрила“.

•  Стъпка 2. Какво представлява консулската закрила?
Време: 30 мин. 
Метод: „лавина“, РР- презентация, дискусия, медийни продукти
Материали: листове, химикалки, постер, флумастри, компютър, мултимедия

В началото на лист се записва въпросът: „Какво представлява консулска-
та закрила?“ 

Листът преминава последователно през всички ученици, като всеки от 
тях записва мнението си и го закрива чрез прегъване на листа, за да не се 
вижда от останалите. Предава го на следващия участник да запише своето 
предложение. 

Накрая последният прочита събраната от всички ученици информация, 
написана на листа.

Провежда се дискусия, прави се обобщение, като се постига обща форму-
лировка за „ консулска закрила“.

Ученик представя предварително подготвена РР-презентация относно 
консулската закрила – представа, регламенти. Той запознава и със случаите 
на консулска закрила.

Учителят прави допълване, изясняване на понятия и обобщение на ди-
пломатическата и консулската закрила на европейските граждани. 

•  Стъпка 3. Европейската комисия за развитието на консулската за-
крила.

Време: 8 мин. 
Метод: РР- презентация, доклад, медийни продукти
Материали: компютър, мултимедия
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Учениците се запознават чрез РР- презентация, доклад или мултимедий-
ни продукти с документа на Комисията по въпроса за бъдещото по-ефективно 
осъществяване на правото на консулска закрила в трети страни – съобщение-
то на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 23 март 2011 г., 
озаглавено: „Консулска закрила за гражданите на ЕС в трети държави: акту-
ално състояние и перспективи“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0881:
FIN:BG:PDF

Те правят анализ и дискутират възможностите за закрила на европейските 
граждани. Обсъжда се идеята на Комисията текстът на чл. 23 от Договора за 
функциониране на ЕС да се отпечатва върху паспортите на гражданите на ЕС.

•  Стъпка 4. Вашите предложения за по-добра консулска закрила
Време: 15 мин. 
Метод: мозъчна атака
Материали: постер, флумастри

Провежда се „мозъчна атака“ за формулиране на предложения за бъдеще-
то на консулската защита и за по-ефективното�£�осъществяване.

 
ДЕЙНОСТ 3: Правата и закрилата на европейските граждани в дър-

жави, нечленуващи в Европейския съюз

•  Стъпка 1. Европейска платформа за правата и закрилата на евро-
пейските граждани 

Време: 15 мин. 
Метод: самостоятелна работа
Материали: компютър, мултимедия
http://ec.europa.eu/consularprotection
http://ec.europa.eu/consularprotection/showMap?tab=4 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0149:

FIN:BG:PDF#page=2 

На учениците се предоставя уеб страницата на Европейската комисия и 
по-специално на раздел „Съвети при пътуване“, където е поместена информа-
ция относно правата и закрилата на европейските граждани. 

Учениците се запознават с материалите и разбират къде могат да намерят 
отговор на възникнали проблеми относно защитата на своите права като ев-
ропейски граждани.

Обсъждат се съветите за пътуване при различни случаи, дадени на стра-
ницата.
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Например: На учениците се поставя задачата да потърсят конкретна ин-
формация за определени ситуации, например:

– ако сте гражданин на Нидерландия и трябва да пътувате до Судан;
– ако сте гражданин на Естония и искате да пътувате до Мианмар;
– ако сте гражданин на България и ви се налага да пътувате до Сирия. 

Оценява се полезността на информацията на уеб страницата на Европей-
ската комисия, посветена на консулската закрила при пътуване в чужбина.

•  Стъпка 2. Национална платформа за правата и закрилата на евро-
пейските граждани 

Време: 15 мин. 
Метод: самостоятелна работа
Материали: компютър, мултимедия
http://www.mfa.bg/bg/alphabetical/ 

От официалната интернет страница на Министерството на външните ра-
боти на РБългария в частта „Дипломатически мисии в чужбина“ учениците се 
научават да търсят и да откриват необходимата им информация за дипломати-
ческите и консулските представителства на България в чужбина. 

На учениците се поставя задачите:
� Да проучат в кои държави България няма дипломатическо представи-

телство;
� Да отбележат на контурната карта географското положение на тези 

държави.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Европейският съюз е икономическа, търговска и финансова сила с насе-
ление от почти половин милиард души. Той е най-големият участник в све-
товната търговия и използва втората по значимост валута в света, като 
наред с това предоставя повече от 7 млрд. евро годишно за помощ за разви-
ващите се страни. Съюзът сключва споразумения за търговия и партньор-
ство, които обхващат повечето страни и региони в света. И все пак, ако Ев-
ропейският съюз дълги години беше определян като „икономически гигант“, 
то в сферата на международната политика той си оставаше „политическо 
джудже“. Това обаче също се промени. Днес никой не оспорва, че ЕС е глоба-
лен „играч“ и лидер, който има важна роля в съвременния свят. 

Външните отношения на Съюза са ключова сфера на неговото функ-
циониране и общуване с всички извън него. Външната дейност на ЕС, така 
както е предвидена в неговите Договори, включва няколко компонента:
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•  Общата търговска политика;
• Сътрудничеството за развитие; 
• Хуманитарната помощ;
• Сключването на международни договори с трети държави и между-

народни организации;
• Възможността за налагане на ограничителни мерки (санкции);
• Отношенията с международни организации и трети държави; дипло-

матическото представителство на Съюза;
• Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и Обща-

та политика за сигурност и отбрана (ОПСО).
ЕС провежда редовни срещи на върха със САЩ, Япония, Канада, а отско-

ро – с Русия, Индия и Китай. Отношенията на Съюза с тези и други стра-
ни обхващат много области, включително образование, околна среда, прес-
тъпност и права на човека. Освен с Русия на изток ЕС се стреми да засили 
връзките си с шест други държави: Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова, 
Украйна и Беларус. Отношенията с тези държави съставляват т.нар. Из-
точно партньорство – едно от направленията на стартиралата през 2004 г.
Политика на добросъседство на ЕС. Тя е насочена към общо 15 държави, 
както и към окупираните палестински територии. Съюзът търси по-тесни 
връзки и с държави от Средиземноморието и Близкия изток – другите две 
направления на Политиката на добросъседство. Освен поддържането на 
двустранни отношения Европейският съюз засилва отношенията с регио-
нални групи, по-специално в Азия и Латинска Америка, а със своите бързо 
развиващи се азиатски партньори ЕС създаде „засилено партньорство“.

От всички права, с които се ползват европейските граждани, именно 
правото на дипломатическа и консулска закрила в чужбина е най-тясно свър-
зано с външните отношения на Съюза и е едно от проявленията на неговата 
външна дейност. 

Правото на консулска закрила е едно от конкретните права, предоста-
вени на гражданите на ЕС, което придава външно измерение на концепция-
та за гражданство на Съюза. То утвърждава идеята за европейска солидар-
ност и идентичност на Съюза в трети държави.

След масираното разширяване на Съюза през 2004 и това през 2007 г. 
сериозно се увеличи броят на гражданите на ЕС, които пътуват извън не-
говите рамки и съответно имат право на дипломатическа и консулска за-
крила. В същото време не всички държави членки имат представителства 
в трети страни. Според данни на Съвета на ЕС всички 27 държави членки 
са представени само в три държави – САЩ, Русия и Китай. В 18 държави 
не е представена нито една от държавите членки, в 17 държави – само по 
една, а в 11 – само по две. Много от тези държави, като например Бахами-
те, Барбадос, Мадагаскар, Малдивите, Сейшелските острови, са популяр-
ни туристически дестинации за гражданите на ЕС. Дипломатическото и 
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консулското представителство на държавите членки е особено ограниче-
но в Централна Америка и Карибския басейн, Централна Азия, Централна 
и Западна Африка. 

Неотдавна значими международни кризи засегнаха голям брой гражда-
ни на ЕС в трети държави, като например бунтовете за демокрация в Либия 
и Египет през пролетта на 2011, земетресението в Япония през март 2011, 
земетресението в Хаити през януари 2010, изригването на вулкана в Ислан-
дия през пролетта на 2010 г.

Всяка година 90 млн. европейци пътуват извън ЕС, а 30 млн. живеят 
в държави, които не са членки на Съюза. Европейският съюз се грижи за 
всички тях.

Съдържанието на самото право на дипломатическа и консулска защи-
та се изразява в следното: всеки гражданин на Съюза на територията на 
трета страна, където държавата членка, чийто гражданин е той, няма 
представителство, има право на закрила от дипломатическите и консулски-
те представителства на всяка държава членка при същите условия, както и 
гражданите на тази държава. 

С други думи, гражданин на ЕС, който пътува или живее в държава из-
вън ЕС, където неговата собствена държава няма свое представителство, 
има право според Договорите на ЕС да се ползва от закрилата на диплома-
тическите и консулските органи на която и да е държава членка при същите 
условия като гражданите на тази държава членка, т.е. без каквато и да 
било дискриминация. 

Според международното право „дипломатическа закрила“ и „консулска 
закрила“ не са синоними. Това са две отделни понятия, като е важно да се 
направи разлика между тях.

Дипломатическата закрила се свързва с търсенето на отговорност 
от една държава (държава А) от друга държава (държава Б) за вреди, при-
чинени на физически или юридически лица на държавата А в резултат на 
международно нарушение от страна на държавата Б. Осъществяването 
на дипломатическа защита не зависи от искането на отделни лица. Дър-
жавите я дават единствено по своя преценка и то след като са припознали 
правата на съответните лица, които ще защитават. 

Консулската закрила, от друга страна, е превантивна по характер и 
се предоставя по искане на отделни лица, които се намират в затруднено 
положение в чужбина. Затруднението може да е резултат от задържане 
в чужда страна, повдигане на обвинения срещу лицето, природни бедствия, 
заболяване и злополуки от друго естество. В определени случаи консулската 
защита даже е задължение на държавите. 

В Договорите и другите документи на ЕС, където се говори за диплома-
тическа и консулска защита, всъщност се има предвид оказването именно на 
консулска помощ, каквато е и ситуацията на практика. 
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Държавите членки възприемат оказването на дипломатическа и консул-
ска закрила за свой периметър на действие, в който играят основна роля. За 
реализиране на правото обаче трябва да допринасят и делегациите на Съю-
за. Наред с това от дипломатическите и консулските мисии на държавите 
членки се иска да си сътрудничат както с делегациите на Съюза, така и с 
новата Европейска служба за външна дейност. 

Освен в Договорите на ЕС и по-конкретно в Договора за функциониране-
то на Европейския съюз правилата, които регламентират дипломатическа-
та и консулската защита, могат да се открият в: 

• Решение 95/553 от 1995 г., което влиза в сила през 2002 г.;
• Решение 96/409 от 1996 г. по линия на Общата външна политика и 

политика за сигурност на ЕС. Това решение дава право на непредставени 
граждани на ЕС, които са изгубили документите си за пътуване, да получат 
временен пътнически документ, издаден им от друга държава членка, пред-
ставена в съответната трета страна;

• Указания от 2006 г. за оказване на консулска защита на гражданите 
на ЕС в трети страни – документ, приет от държавите членки под натиска 
на Европейския съвет и на Комисията;

• Указания от 2008 г. за по-нататъшно прилагане на определени разпо-
редби на Решение 95/553. 

• Предложение на Комисията от декември 2011 г. за директива на Съ-
вета относно консулската закрила на гражданите на Съюза в чужбина. 

Предназначението на Решение 95/553 е да гарантира консулска закрила 
на всеки гражданин на ЕС. В него се изброяват случаите, в които може да 
се окаже помощ. Тези случаи са:

• изгубен или откраднат паспорт;
• сериозен инцидент или болест;
• тежко престъпление;
• арест или задържане;
• помощ при извънредни обстоятелства/репартриране (природни бед-

ствия, безредици, въоръжен конфликт или други извънредни обстоятел-
ства);

• смърт в чужбина.

В горните случаи дипломатическите и консулските представителства 
на държавите членки са длъжни да предоставят помощ, но те могат да 
окажат помощ и в други ситуации, когато граждани на ЕС са ги помолили 
за това. За да се ползва правото на консулска закрила трябва да са изпълнени 
две условия: 

1. Липсата на територията на третата държава, на която се нами-
ра лицето, търсещо помощ, на достъпно постоянно представителство или 
компетентен по такива въпроси консул на собствената държава;
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2. Представяне от лицето на паспорт или друг документ за самолич-
ност, с който то да докаже, че е гражданин на държава членка на Съюза 
(явно с изключение на случая на изгубен или откраднат паспорт). 

Под „достъпно постоянно представителство“ и „достъпен консул“ се 
разбира те да се намират на удобно разстояние и да могат за разумен пери-
од от време да бъдат безопасно достигнати от гражданин на ЕС по суша 
(шосе или жп линия) в зависимост от конкретните обстоятелства в тре-
тата страна.

В какво се изразява помощта, която посолството или консулството на 
съответната държава членка ще ви окаже във всеки от изброените по-горе 
шест случая?

При изгубен, откраднат или унищожен паспорт/документ за пътува-
не представителството на дадената държава членка ви издава временен 
документ, валиден само за едно пътуване до вашата родна страна; до дър-
жавата, в която живеете (където сте „постоянно пребиваващ“) или по 
изключение до друга държава.

При сериозен инцидент или болест представителството на дадената 
държава членка трябва да уведоми за това вашето семейство или работо-
дател. Информирането става чрез Министерството на външните работи 
на вашата страна. При нужда служител от представителството на съ-
ответната държава членка ще ви посети един или повече пъти, за да даде 
съвети относно подходящото медицинско лечение и може да поиска от Ми-
нистерството на външните работи на вашата страна да уреди медицин-
ската ви евакуация.

Ако станете жертва на тежко престъпление/насилие в чужбина, пред-
ставителството на дадената държава членка ще ви помогне да получите 
медицинска помощ и правен съвет; ще ви каже как и вероятно ще ви помогне 
да съобщите за престъплението на съответните власти и ще ви посъветва 
къде и как да подадете заявление за компенсация на място.

При арест или задържане в чужбина представителството на съответ-
ната държава членка, стига да желаете и отново през Министерството 
на външните работи на държавата ви, ще уведоми за това вашите родни-
ни. Наред с това то е длъжно да гарантира, че към вас се отнасят добре, 
т.е. не по-зле в сравнение с гражданите на самата трета държава, които 
са били задържани. Ако това не се спазва, посолството/консулството ще 
информира Министерството на външните работи на вашата страна и съв-
местно с него ще предприеме действия пред властите, които са ви задър-
жали. Стига да пожелаете, служител от даденото представителство ще 
ви посети възможно най-бързо след уведомяване за задържането ви, за да 
се гарантира, че разбирате правата си съгласно местното право и че сте 
наясно как да поискате адвокат/правна помощ. Ще ви бъде предоставен и 
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списък с местни адвокати, включително такива, говорещи вашия език. Ако 
желаете и посолството/консулството е съгласно, ще представи молбата ви 
за помилване или предсрочно освобождаване на съответните власти и ще 
гарантира, че е взета под внимание. При нужда ще действа като куриер за 
финансовите средства, предоставени от роднини или приятели, най-вече за 
плащане на гаранция или глоби. 

В случаите на природни бедствия, безредици, въоръжен конфликт или 
други извънредни обстоятелства представителството на съответната 
държава членка: ще ви даде инструкции какво да направите, за да си помог-
нете сами; ще ви помогне да получите средства от частни източници, а по 
изключение може да ви предостави средства авансово, за да се приберете у 
дома, включително минимални средства в брой за храна/неотложни разходи 
преди и по време на пътуването; по изключение ще ви плати свръхбагажа, 
но само при изрично съгласие от страна на вашето правителство; ако е не-
обходимо, ще ви издаде временен документ за пътуване, за да се приберете у 
дома; ако Министерството на външните работи на вашата страна е разре-
шило и няма никаква друга финансова възможност, ще ви репатрира (върне 
обратно) във вашата страна. В тези случаи обаче поемате ангажимент/за-
дължение да върнете похарчените за вас средства. Средствата се връщат 
не на съответната държава членка, а на вашето собствено правителство.

При смърт в чужбина посолството/консулството на съответната дър-
жава членка, което е било потърсено за помощ, е длъжно незабавно да уведо-
ми Министерството на външните работи в държавата на починалия, което 
на свой ред ще уведоми и ще поддържа контакт с роднините му. То ще помогне 
на роднините да получат смъртен акт и ако реши, може да ги подпомогне при 
погребението, кремацията или връщането на тялото. Принципното положе-
ние тук е, че от роднините на починалия се очаква да извършат необходимото 
с подкрепата на застрахователни компании, погребални агенции и др., както и 
да поемат разходите по транспортирането на ковчега или урната.

Измежду институциите на ЕС Европейската комисия е особено активна 
в позицията си за ефективно и реално защитавано право на гражданите на 
ЕС на консулска закрила. Комисията е поела ангажимент да помага на пра-
вителствата на държавите членки на ЕС, включително като прави поредица 
от предложения за реформи в тази насока. Част от първите�£�препоръки се 
съдържат в Плана за действие за периода 2007– 2009 г., като например: 

•  Текстът на чл. 23 от Договора за функционирането на ЕС да се от-
печатва в паспортите на гражданите на ЕС, издадени след 1 юли 2009 г. 
Чл. 23 гласи: „На територията на държава, която не членува в ЕС и в коя-
то държавата членка, на която той е гражданин, няма представителство, 
всеки гражданин на Съюза има право на закрила от дипломатическите или 
консулските служби на която и да е държава от ЕС при същите условия 
като нейните граждани“.
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•  Държавите членки да осъвременяват информацията относно предста-
вителствата си в трети страни и да я публикуват онлайн; 

•  Да се гарантира консулска защита и на членовете на семействата на 
граждани на ЕС, които са граждани на трети страни; 

•  Да се разгледат възможностите за стартиране на пилотен проект 
от Комисията в сътрудничество с държавите членки за откриване на общи 
офиси/бюра в трети страни, в които са представени малък брой от държа-
вите членки. 

Европейската комисия има специализиран уеб сайт, посветен на консул-
ската закрила: http://ec.europa.eu/consularprotection.

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Каква е разликата между дипломатическа и консулска закрила?
2. Какво ще посъветвате родителите си, ако сте на семейна почивка на 

Соломоновите острови и те си изгубят паспортите?
3. Кой в България ще уведоми вашето семейство, ако сте претърпели се-

риозен инцидент в чужбина?
4. Намирате се в Парагвай. Ставате жертва на безредици в тази държава и 

имате нужда от помощ. Към кого ще се обърнете? 
5. Намирате се в Шанхай и имате нужда от консулска помощ, но един-

ствените консулства на вашата държава в Китай се намират в Пекин (на 
1068 км от вас) и в Гуанджоу (на 1212 км). Достъпни ли са те за вас? Можете 
ли в този случай да се обърнете за помощ към някое от консулствата на дър-
жавите членки на ЕС в Шанхай?

6. Как оценявате идеята на Комисията текстът на чл. 23 да се отпечатва 
върху паспортите на гражданите на ЕС? Искате ли този текст да присъства 
върху вашия паспорт? Какво мислите за другите идеи на Комисията?

Интернет източници: 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/promo_consular_en.htm
http://www.euronews.com/2011/03/23/european-consular-help-abroad/
http://www.youtube.com/watch?v=8knCxkfSNCM
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Приложение

Държави членки на ЕС, които са ре-
шили да включат текста на чл. 23 от 
Договора за функционирането на ЕС 
в издаваните от тях нови паспорти

Държави членки на ЕС, които няма да 
го направят или още не са взели реше-
ние по въпроса

Белгия Чехия
България Дания
Германия Естония
Франция Ирландия
Италия Португалия
Нидерландия Финландия
Австрия Словакия
Унгария
Полша
Румъния
Великобритания
Латвия
Литва
Люксембург
Гърция
Кипър
Словения
Швеция
Испания
Малта
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МОИТЕ ПРАВА ОНЛАЙН

Проф. дпн Нели Огнянова 

АНОТАЦИЯ

Учениците се запознават с правилата и отговорността на европейските 
граждани за поведението им онлайн, със значението на анонимността и не-
прикосновеността на личния живот онлайн, както и със стандартите на Евро-
пейския съюз в разглежданата област.

 
ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с комуникационните права онлайн;
• да разберат правилата за поведение онлайн за гражданите на ЕС; 
• да анализират своето онлайн поведение; 
• да научат повече за т.нар. цифрови следи, за да повишат вниманието си 

към начина, по който работят и общуват в интернет;
• да се убедят, че правилата са необходими заради самите нас и успешно-

то ни участие в онлайн общности, а не защото ЕС ни налага.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще:
• знаят за рисковите ситуации при онлайн общуването;
• знаят правилата и ще имат умения за спазването им в интернет общно-

стите за постигане на сигурност и добро общуване;
• разбират важността на защитата на личната неприкосновеност он-

лайн;
• могат да намират информация относно резултатите от своите интернет 

базирани дейности.

ПЛАН

Дейност 1: Свободата при онлайн общуването

Използвайки методите пирамида, панелна дискусия, групова работа, 
интерактивна дискусия, работа по двойки, учениците търсят решение на 
проблема: „Напълно свободни ли сме онлайн, има ли граници свободата на 
изразяване в онлайн общуването?“ 
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Дейност 2: Проблемите и техните решения при онлайн общуването 

Използвайки методите самостоятелна работа, работа по групи, РР-
презентация, интерактивна дискусия, учениците се запознават с различните 
рискови ситуации, както и с форми на нетолерантно поведение при онлайн 
общуването. Те научават за възможни ответни реакции от тяхна страна.

Дейност 3: Правилата на онлайн общуването

Използвайки методите панелна дискусия, самостоятелна работа, рабо-
та по групи, РР-презентация, интерактивна дискусия, учениците обсъждат 
правилата за толерантна комуникация във виртуалните мрежи и изготвят Ко-
декс на правила на онлайн общуването.

Дейност 4: Оставаме ли анонимни във виртуалното пространство?

Използвайки практическо занятие в интернет пространство, работа 
по двойки, самостоятелна работа, дискусия, учениците сами се убеждават 
колко много информация (цифрови следи) остават за тяхното поведение он-
лайн. Те научават, че при работа в интернет не са анонимни, останалите участ-
ници в мрежата могат да следят поведението им, поради което самостоятелна-
та оценка и самоконтролът са много важни при поведението онлайн.  

Дейност 5: Цифровите следи и „правото да бъдеш забравен“ – моите 
онлайн права 

Използвайки методите РР-презентация, интерактивна дискусия, учени-
ците научават за своите гарантирани права като български граждани и като 
граждани на ЕС от съответните правни актове. Запознават се с инициативата 
на ЕС за „правото да бъдеш забравен“.

Дейност 6: Моят киберпортрет

Използвайки ИТ метод и интерактивна дискусия, учениците разбират 
разликата между реалната и виртуалните идентичности, като правят изводи 
къде могат да бъдат анонимни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Свободата при онлайн общуването

•  Стъпка 1. Как да реагираме, когато омраза в онлайн пространство-
то предизвиква още омраза
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Време: 40 мин.
Метод: пирамида
Материали: необходим брой копия на материала „Катуница подпали и ин-

тернет“, листове, флумастри, постер/дъска, компютри, интернет

На учениците се поставя задачата да изградят обща позиция относно 
т.нар. враждебна реч (реч на омразата) онлайн. 

Те се разделят на повече групи с по-малко участници – например 8 групи 
с по 4 ученици. Всяка група се запознава с публикации, съдържащи вреждеб-
на реч, например предложения по-долу материал „Катуница подпали и ин-
тернет“ и други подобни публикации.

Катуница подпали и интернет 
„Фейсбук“ изтри днес в късния следобед групата „Смърт за „цар“ Киро! 
Око за око, зъб за зъб“, чиито последователи бяха над 43 000 към 17 часа. 
В последните два дни, докато едни хора „харесваха“ инициативата, други 
я „докладваха“, припомняйки какви права нарушава с крайните коментари 
спрямо ромите. На нейно място малко по-късно се появи нова със същото 
име, която в момента събира последователи. 
В социалната мрежа има още групи, провокирани от случилото се в Катуница, 
които сипят обиди, заплахи и призиви за действия срещу ромите.
Омразата предизвиква още омраза. 
(в. Дневник, със съкращения)

В рамките на 30 мин. учениците трябва:
1. Да обсъдят и отговорят на въпросите:
� Има ли проблем в създаването на групи като цитираната?
� Как трябва да се реагира, ако някой засегне общност или група? Тряб-

ва ли да се отговаря по същия начин, със заплахи или враждебно?
� Може ли заплахите онлайн да бъдат опасни? Защо?
� Трябва ли да се реагира на призиви онлайн за разправа или насилие?
� Как трябва да се реагира на призиви онлайн за действия срещу ромите? 

2. Да подготвят позиция по конкретен случай, в който има призиви за 
насилие или разправа с определени социални групи. 

Учениците в групите разглеждат предложения единичен случай и търсят 
общо решение. 

След това групите се намаляват, като се увеличава техният числен състав 
– създават се две групи, всяка група отново обсъжда въпросите и изготвя своя-
та позиция. 
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Провежда се обща дискусия, като двете групови предложения се разглеж-
дат и се достига до общо решение, с което участниците са съгласни.

•  Стъпка 2. Какво представляват правото на свободно изразяване на 
мнение, забраната на цензурата и правото на информация според основ-
ни правни актове? 

Време: 40 мин. 
Метод: панелна дискусия, групова работа, интерактивна дискусия 
Материали: Конституцията на България, Хартата на основните права на 

Съюза, Конвенцията за правата на човека и основните свободи

На учениците се поставя задачата да проучат как са уредени: 
• правото на свободно изразяване на мнение; 
• забраната на цензурата; 
• правото на информация. 
Те се разделят на три групи.  На участниците във всяка група се предос-

тавя по един от посочените източници. Изяснява се кой издава всеки от трите 
акта, кога е приет, кои права урежда.

В рамките на 20 мин. всяка група разглежда съответния източник и под-
готвя своето представяне.

Представител на всяка група запознава всички участници с общото изло-
жение по един от горните източници и изказва мнението на групата за кому-
никационните права и за задълженията и отговорността на всеки европейски 
гражданин, свързани с правата. Провежда се дискусия по въпроса какво озна-
чава да имаш свобода, абсолютна ли е свободата да изразяваш мнение, има ли 
причини, които налагат човек да се съобразява с правата на другите граждани.

•  Стъпка 3. Етичен кодекс на българските медии
Време: 30 мин. 
Метод: работа по двойки, интерактивна дискусия 
Материали: необходим брой копия на Етичния кодекс на българските 

медии 

На учениците се поставя задачата да се запознаят с основните моменти 
от Етичния кодекс.

Подготовка 
Участниците се разделят по двойки за запознаване и обсъждане на Етич-

ния кодекс на българските медии. В рамките на 15 мин. те дискутират помеж-
ду си кодекса, като търсят отговори на въпросите: 

1. От кого е приет и кой има задължение да спазва Етичния кодекс на 
българските медии? 
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2. Да каква степен медиите се съобразяват с Етичния кодекс? Кога едно 
правило се прилага по-ефективно: когато е в закон или в Етичен кодекс? 

3. Какво показва опитът, какви случаи на  нарушаване на Етичния кодекс 
има?

Дейност 
Провежда се дискусия за обсъждане на Етичния кодекс на българските 

медии и реалните резултати от действието му.
Правят се обобщение и изводи.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Правото на свободно изразяване на мнение и забраната на цензурата, 
правото на информация, личната неприкосновеност на гражданите (в ин-
формационен аспект, включително защитата на личните данни, както и 
правата на интелектуалната собственост) придобиват особена важност 
в съвременното информационно общество. Конституционният съд използва 
понятието комуникационни права и подчертава значението им за демокра-
тичната политическа система в България1.3

Конституцията на България урежда принципа и ограниченията на 
правото на свободното изразяване на мнение (чл. 39), декларира свободата 
на медиите и забраната на цензурата (чл. 40), регламентира правото на 
информация (чл. 41) и защитата на личната неприкосновеност (чл. 32).

Според Хартата на основните права на Съюза всеки има право на из-
разяване и информация (чл. 11). Това право включва свободата на мнение и 
свободата на получаване на информация и идеи без намеса на властите и 
независимо от държавните граници. Специален текст е посветен на сво-
бодата и плурализма на медиите. Така Хартата утвърждава най-важните 
европейски стандарти за свободата на словото и медийния плурализъм. 

Конвенцията за правата на човека и основните свободи на Съвета на 
Европа също регламентира комуникационни права, в частност правото на сво-
бодно изразяване на мнение (чл. 10) и личната неприкосновеност на гражда-
ните (чл. 8). Съдът за правата на човека в Страсбург следи за спазването на 
разпоредбите на конвенцията. Решенията на съда допринасят за по-точното 
прилагане на европейските стандарти в областта на правата на човека.

Днес все повече дейности се извършват с помощта на глобалната мре-
жа. Интернет се използва за бизнес, обучение, общуване. Социалните мре-
жи обхващат голяма част от младите хора. Поведението онлайн е свързано 
с определени знания, умения и спазване на правила. 

1 Решение на Конституционния съд № 7 от 1996 г. 
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Въпроси за обсъждане с учениците:
1. Какво означава медийна грамотност?
2. Защо е важно европейските граждани да имат медийна грамотност?

Полезни източници на информация: 
документи на Европейската комисия и Европейския парламент
1. Медийна грамотност в дигиталния свят. Резолюция на Европейския 

парламент. 
2. Медийна грамотност в цифрова среда. Препоръка на ЕК, 20.8.2009. 
3. Европейски подход към медийната грамотност. Съобщение на ЕК, 2007.  

ДЕЙНОСТ 2: Проблемите и техните решения при онлайн общуването 
Време: за подготовка – 3 дни; за дейност – 40 мин. 
Метод: самостоятелна работа, работа по групи, РР-презентация, инте-

рактивна дискусия 
Материали: компютър, мултимедия

Подготовка
Сформират се три групи от по 5 участници, които да разработят и пред-

ставят случаите на нарушаване на доброто онлайн общуване:
� Кибертормоз;
� Нетолерантната реч;
� Нарушаване на авторските права.
Участниците във всяка група разпределят отговорностите по подготов-

ката на общото представяне – събиране на информация по темата, изготвяне 
на изказване и на РР-презентация. Те избират по двама, които да представят 
работата на групата – единият ще изложи проблема, а другият ще се спре на 
възможностите и пътищата за неговото преодоляване.

Дейност
Представителите на всяка група запознават участниците с един от про-

блемите на онлайн общуването.
Провежда се интерактивна дискусия, при която всеки взима отноше-

ние по поведението в онлайн общуванито, дава примери, изказва мнение 
и предложение.

Учителят прави обобщения и изводи.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ
Кибертормоз

Изследванията показват, че анонимността в интернет може да насърчи 
някои хора да имат поведение, каквото иначе те не биха проявили. Тези дей-
ности може да включват изпращане на заплашителни писма; публикуване на 
невярна информация или заплахи онлайн в бюлетини или форуми; публикуване 
на невярна негативна информация за някого във форум или в социална мрежа.

Кибертормозът е поведение, което осъзнато не трябва да се предприема, а 
жертвата на кибертормоз трябва да знае определени защитни правила:

Запиши заплахата, за да помогнеш да се идентифицира източникът.

Напусни средата. 

Информирай авторитетно доверено лице, на което вярваш, за да потър-
сите заедно изход от ситуацията. 

Нетолерантната реч – реч на омразата

Нетолерантната реч, насочена към „другите“, към „различните“.
Нетолерантна реч е по-общо понятие, което включва оценки и квалифи-
кации, или просто твърдения, които поставят другите в неравностойно 
положение и могат да засегнат чувствата им поради изопачено описание 
или поради негативно или подценяващо ги изобразяване. 
Речта на омразата „насърчава насилие срещу, разграничаване от, враждеб-
ност и неприязън към, засягане честта на, разпространяване на клеветниче-
ски твърдения за другите на основата на раса, религия, етнос, пол, сексуална 
ориентация“ (Съвет на Европа). Става дума за форми на дискриминация като 
расизъм, антисемитизъм, ксенофобия, агресивен национализъм и др. 
Обърнете внимание върху възможностите, които се предоставят за реак-
ция срещу враждебна реч:
1. Как да се докладва враждебна реч във Фейсбук. 
2. Как да се реагира при нарушения на Етичния кодекс на българските ме-
дии, включващ правила да не се публикуват „материали, подбуждащи или 
насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация“.
3. Как да се реагира, ако във форуми са публикувани коментари и призиви, 
които провокират расова и етническа омраза. 
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Нарушаване на авторски права

Авторското право е вид право на интелектуална собственост върху произ-
ведения в областта на литературата, науката и изкуството. Авторско-
то право възниква за автора със създаване на произведението. Обект на 
авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и 
науката, което е резултат на творческа дейност като литературни про-
изведения, музикални произведения, филми и др. Авторското право се защи-
тава за определен срок. 
Авторът има неимуществени и имуществени права. Той разрешава из-
ползването на произведението от други лица и има право на възнаграж-
дение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно из-
ползване.
Авторското право се отнася и за авторски произведения онлайн. Аноним-
ността не е основание нарушителите да не се санкционират. Правозащит-
ните органи изискват от доставчиците на интернет достъп разкриване 
на самоличността на нарушителите.
Правата на авторите трябва да са ефективно защитени, но, от друга 
страна, авторското право не следва да е пречка пред развитието на зна-
нието и достъпа до информация. Задача на законодателя е да определи 
правилния баланс между защитата на авторското право и свободата на 
информацията онлайн.

Въпроси за дискусия с учениците: 
1. Проучете и обсъдете как може да бъде докладвано едно събитие във 

Фейсбук?
2. Кога езикът на омразата е престъпление?
3. Какви са правилата при използване на авторско съдържание онлайн? 

Материали за ползване:
1. Авторското право в цифровата ера: въпроси и отговори
2. „Фейсбук“ – по-размирен и по-краен от Катуница 
3. Да не подминаваме расистките групи и коментари  

ДЕЙНОСТ 3: Правилата на онлайн общуването
Време: за подготовка – 3 дни; за дейност – 30 мин. 
Методи: панелна дискусия, самостоятелна работа, работа по групи,

РР-презентация, интерактивна дискусия 
Материали: компютър, мултимедия
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Подготовка
На учениците се поставя задачата да предложат и изготвят Кодекс за он-

лайн поведение по темите:
� Защита на личния живот (как да предпазваме личната си неприкосно-

веност);
� Правилата на форумите и блоговете; 
� Правилата на електронната поща.

Участниците се разделят в три групи. Всяка група получава една от гор-
ните задачи. Учениците във всяка група разпределят отговорностите по под-
готовката на презентиране – намиране на информация, написване на изложе-
нието, подготовка на РР-презентация. Те избират свой докладчик. 

Дейност
Представителите на всяка група правят презентация.
Провежда се интерактивна дискусия. Учениците оценяват и неприкоснове-

ността на личния си живот, и начина, по който те извършват своите онлайн дей-
ности. Обсъждат се правилата на онлайн общуването. Предложенията на всяка 
група се допълват и редактират в зависимост от получените мнения. Обръща се 
внимание на значението на онлайн правилата и се дискутира дали хората ги спаз-
ват заради собствената си сигурност или заради страх да не бъдат санкционира-
ни като нарушители, или защото така е по-добре за всички, за общото развитие.

Излиза се с общо предложение – Кодекс за онлайн поведение. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ
В помощ на правилните избори онлайн хората имат различни страте-

гии. Тези стратегии включват например:
• когато публикуваме или изпращаме съобщение, да си представим как 

бихме се чувствали, ако някой ни изпрати същото съобщение;
• да си представим, че съобщението, което публикуваме анонимно,  е на 

първата страница на местния вестник или в централните новини на теле-
визиите;

• да си представим какво би било, ако всеки  действа по подобен начин;
• да мислим ще бъде ли приемливо да направим същото офлайн в при-

съствието на лицето, което е засегнато.

Обсъдете и други стратегии с учениците за избор на поведение онлайн. 

Въпроси за обсъждане с учениците:
Какви мерки за закрила на децата в уеб пространството провежда ЕС? 

Материали за ползване:
Закрила на децата в цифровия свят, Доклад на ЕК, 2011
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ДЕЙНОСТ 4: Оставаме ли анонимни във виртуалното простран-
ство?

•  Стъпка 1. Цифрови следи: Какво знае Гугъл за нас?
Време: 10 мин.
Метод: ИТ метод, практическо занятие в интернет пространство, ра-

бота по двойки, самостоятелна работа, дискусия
Материали: компютри, интернет

На учениците се поставят задачите: 
1. Определете вашия профил на потребител според Гугъл 
Интернет компаниите съхраняват големи обеми информация за потреби-

телите. Това им помага по-точно да насочват рекламата, от която получават 
приходи, според онлайн поведението и онлайн интересите на потребителите. 

На учениците се посочва функцията Ads Preferences Manager, с помощта 
на която всеки, който използва търсачката Гугъл, може да види своя профил. 

Така учениците разбират „как ни вижда“ Гугъл като потребители. 

2. Определете какво още Гугъл знае
На учениците се поставят въпросите: Може ли да се разчита на аноним-

ност в мрежата? До каква степен мрежата е прозрачна?
Разделят се по двойки и им се предоставя информация по темата, напри-

мер долния текст (Гугъл знае всичко за вас) или друга актуална публикация.
Работят по двойки 12 мин. обсъждайки текста, като търсят отговор на 

поставения въпрос.
След това се провежда интерактивна дискусия, като всеки участник се 

включва със свое/и предложение/я.
Правят се обобщения и изводи: Когато обмисляме поведението си в мре-

жата, не можем да разчитаме на това, че сме анонимни и при нарушаване на 
правилата не се носи отговорност. Мрежта е прозрачна. Анонимността не е 
защита при нарушение онлайн. 

Гугъл знае всичко за вас
Гугъл обедини правилата за лични данни на всичките си 70 интернет фир-
ми. Концернът притежава много повече от една търсачка. Снимки, карти, 
YouTube, имейл, социалната мрежа Гугъл плюс и софтуерът за телефони-
те андроиди – всичко това е част от интернет гиганта.
Фирмата твърди, че с новите правила за съхраняване на данните ще пред-
лага услугите си, вече съобразени с профила на всеки индивидуален потре-
бител. Какво означава това?
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Ако в търсачката на Гугъл проверите например къде продават лекарство 
срещу диабет, концернът ще регистрира, че се интересувате от тази бо-
лест и вероятно вие или някой от близките ви страда от нея. Тази подроб-
ност ще е част от профила, който ви изготвят. В бъдеще ще започнете 
да получавате или по мейла, или пък като реклами на страницата на Гугъл 
предложения къде да си купите въпросното лекарство. Ако на снимките, 
съхранени в мрежата, или пък на клиповете, качени в YouTube, се вижда, че 
имате семейство с малки деца, интернет концернът ще ви залива с предло-
жения, ориентирани към тях. Не става дума само за реклами, а и за начина 
на подреждане на новините в Гугъл, когато ползвате търсачката му.
За да е възможно това обаче сътрудниците на Гугъл ще разполагат с цяла-
та информация за вас, за да ви коригират профила. Тази информация неу-
сетно дава самият потребител, като търси в интернет онова, което го ин-
тересува. Тоест десетки непознати вам хора ще са наясно как се казвате, 
къде живеете, на каква възраст сте, какъв език говорите, какви болести има-
те, колко големи са децата ви, каква музика слушате, къде почивате, кои коли 
ви харесват, какви са политическите ви убеждения и сексуалните вкусове.
Концернът предлага всичките си услуги безплатно само на пръв поглед 
– всъщност хората плащат не с пари, а с личните си данни за тях.
За да се използват повечето от услугите на Гугъл трябва да се направи 
регистрация. Там започва споделяне на данни: име, пол, адрес, имейл, теле-
фон. Ако използвате смартфон, Гугъл иска достъп и до всички телефони и 
адреси, които имате в него. В противен случай няма да имате достъп до 
услугите му. Така дори и да бойкотирате концерна, името, адресът и теле-
фонът ви може да са му известни, ако някой, който ги има, е предоставил 
достъп до списъка си с адреси.
(в. 24 часа, със съкращения)

•  Стъпка 2. Цифрови следи: Какво знае Фейсбук за нас?
Време: 10 мин.
Метод: ИТ метод, практическо занятие в интернет пространство, са-

мостоятелна работа, дискусия
Материали: компютри, интернет

На учениците се поставя задачата да определят: „Какви данни знае Фейс-
бук за всеки потребител на социалната мрежа?“

Обсъжда се, че всеки потребител може да види какви данни съхранява 
Фейсбук за него в:

1. Basics „ Manage Your Account“ Privacy
2. Click here to make a Data Access Request
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3. Home – Account Settings – Download a copy of your Facebook data.
Учениците, които имат профил във Фейсбук, могат да използват възмож-

ността, която предоставя социалната мрежа, за да се запознаят със запазените 
данни за всекиго от тях (снимки, списък на приятелите, коментари на стената, 
кореспонденция и др.).

•  Стъпка 3. Цифрови следи: Онлайн търсене на собствените си име-
на в интернет 

Време: 15 мин.
Метод: ИТ метод, практическо занятие в интернет пространство, са-

мостоятелна работа, дискусия
Материали: компютри, интернет
Презентация: имаме ли личен живот онлайн

На учениците се поставят задачите: 
1. Проверете в онлайн търсене собствените си имена и анализирайте ре-

зултатите.
2. Обсъдете поведението си във Фейсбук или в други мрежи, където кон-

тактувате най-често.

При работата по изпълнение на задачата се дискутира:  
� Профилът в социалната мрежа разкрива ли лични данни – телефон, ад-

рес, може ли по информацията във Фейсбук да се разпознае къде живее уче-
никът, кои са членовете на семейството му, кои места най-често посещава?  
� Кой може да види този профил? Той публичен ли е или могат да го 

видят само членовете на семейството и най-близки и доверени приятели?
� Когато публикувате общи снимки, означавате ли имената на прияте-

лите си от мрежата, които са на съответната снимка? А винаги ли вземате 
съгласието на приятелите си?
� Препращате ли електронни писма, които са адресирани само до вас? 

Внимавате ли дали по този начин не разпространявате информация, която не 
е публична?
� Публикувате ли информация за събития, в които участват повече хора 

и не сте сигурни дали някои от тях не искат да запазят конфиденциалност?

Обсъждат се и други прояви, които показват дали поведението онлайн 
е отговорно или е уязвимо и дали то поставя нас и нашите онлайн приятели 
в риск.

Обсъждат се конкретни ситуации (публикуване на снимки и данни, ко-
пиране, предоставяне на достъп, изпращане на електронна поща, участие във 
форуми и др.). 
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ
В интернет по невнимание или обмислено извършваме неща, които са 

неподходящи, забранени или опасни. Изследванията показват, че онлайн се 
извършват действия, които не биха били извършени в офлайн режим, само 
защото хората вярват, че са анонимни. Всъщност не е така. При работа 
в интернет се оставят т. нар. цифрови следи. Затова самостоятелната 
оценка и самоконтролът са много важни при поведението онлайн.  

Въпроси за дискутиране с учениците:
1. Има ли ученици, които нямат профил в социална мрежа? Обсъдете 

причините. 

ДЕЙНОСТ 5: Цифровите следи и правото да бъдеш забравен. Моите 
онлайн права 

•  Стъпка 1. Моите онлайн права като български гражданин
Време: 10 мин.
Метод: РР-презентация, дискусия
Материали: компютър, мултимедия

След предварително подготвена РР-презентация ученик запознава участ-
ниците с онлайн правата, които имаме като български гражданин, базирайки 
се на основния закон – Конституцията на РБългария. 

•  Стъпка 2. Моите онлайн права като европейски гражданин: „Пра-
вото да бъдеш забравен“

Време: за подготовка – 3 дни; за дейност – 25 мин.
Метод: РР-презентация, интерактивна дискусия 
Материали: компютри, мултимедия, интернет
Хартата за основните права на ЕС, Конвенцията за правата на човека на Съве-

та на Европа, видео, изготвено от ЕК Take control of your personal data (YouTube)
Защо се нуждаем от реформа на защитата на данните в ЕС и за „правото 

да бъдеш забравен“ 

На учениците се поставя задачата за проучат и представят мерките на ЕС 
за защита на личната неприкосновеност и на личните данни на своите граж-
дани и за правото да бъдеш забравен.

Подготовка
Формират се две работни групи от по 3-ма участници, които да разрабо-

тят една от темите: 
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1. Моите онлайн права като европейски гражданин;
2. „Правото да бъдеш забравен“. 

Работните екипи разпределят задачите по събиране на информация, пи-
сане/представяне на доклад и подготовка на РР-презентация; избират свой 
представител.

Дейност
Работните групи представят резултатите от своята работа. Анализират 

значението на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните 
данни. Прави се обобщението, че мярката на ЕС „Правото да бъдеш забра-
вен“ ще помогне на хората по-добре да управляват рисковете по отношение 
на защитата на данни в интернет. Когато вече не желаят данните им да бъдат 
обработвани и не съществуват законни основания тези данни да бъдат запазе-
ни, данните ще бъдат заличавани.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Инициатива на ЕС за правото да бъдеш забравен 
В интернет цифровите следи се запазват. Съобщения, снимки и ко-

ментари могат да бъдат разпратени или публикувани. Училищната адми-
нистрация, университети или бъдещи работодатели могат да проверяват 
това, което хората са написали в сайтове, блогове и социални мрежи, преди 
да решат дали те са желани кандидати за програми или позиции.

По тези причини Европейският съюз работи върху мерки за защита на 
личната неприкосновеност онлайн, включващи и Инициатива за правото да 
бъдеш забравен.

Мерките ще се отнасят и до дейността на компании като Гугъл и Фейс-
бук, когато засягат европейските граждани.

Ще се въведе единен набор от правила за защита на данните, валиден в 
целия ЕС.

Хората ще имат право да отнасят всички случаи до своя национален ор-
ган за защита на данните, дори когато техните лични данни се обработват 
извън страната им.

Правилата на ЕС ще се прилагат за предприятия, установени извън 
ЕС, ако те предлагат стоки или услуги в ЕС или ако следят поведението на 
гражданите онлайн.

Когато се изисква съгласие за обработване на данни, то ще трябва да се 
дава изрично, а не да се приема за даденост.

Дружествата и организациите ще трябва да съобщават за сериозни 
нарушения на сигурността на данните без излишно забавяне, а когато е въз-
можно – в рамките на 24 часа.
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Ще има повишена отговорност и отчетност на лицата, обработващи 
лични данни.

Въпроси за дискусия с учениците:
1. Споделяте ли тезата, че който не е извършил нещо престъпно, няма 

нужда от защита на личните данни? 
2. Какви са очакваните промени в правото на ЕС за по-добра защита на 

личната неприкосновеност? 

ДЕЙНОСТ 6: Моят киберпортрет
Време: 20 мин.
Метод: ИТ метод, интерактивна дискусия
Материали: компютри, интернет

След като учениците са дискутирали всички проблеми в онлайн комуни-
кацията, написали са съвместно правилата на това общуване и са разбрали 
доколко това онлайн пространство е прозрачно, тяхното внимание се насочва 
към личното им участие, към личното им онлайн поведение.

 
На учениците се поставя задачата да изготвят свой киберпортрет.

Инструкциите са следните:

1. Спомнете си всички места, където сте се регистрирали онлайн. Из-
бройте последователно различните дейности, в които имате онлайн иден-
тичност. Това са например онлайн социални мрежи като Фейсбук, чатове, 
блогове, форуми, уебсайтове или сайтове, където имате профил (и влизате със 
собственото си име или с псевдоним). 

2. В случаите, когато използвате истинската си самоличност, срещу дей-
ността отбележете „Х“.

3. В случаите, когато използвате псевдоним или аватар, поставете „Y“. 
Ако използвате различни идентичности, „Y“ се номерира. Ако използвате 
един и същи псевдоним или аватар в няколко случая, това се показва с по-
мощта на един и същи номер. Например: Х за блог, Х за мейл акаунт, Х за 
Фейсбук, Y1 за сайт за пазаруване, Y2 за форум на новинарски сайт.

4. Отбележете „мостовете“ между различни онлайн идентичности. 
Мост е връзка между Y и истинската идентичност Х. Например, ако 

ученикът използва псевдоним или аватар в един форум, но се е регистри-
рал с адрес на електронна поща, а за регистриране на пощата е използвано 
истинско име, такъв потребител може да бъде идентифициран. Обикнове-
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но съществуват такива „мостове“ – дори повече от един – към истинската
самоличност2.4

След изготвянето на киберпортретите с учениците се обсъжда:
� Колко различни имена или аватари използвате онлайн?
� Помните ли паролите, които използвате? Сигурни ли са те?
� Какво представляват вашите онлайн идентичности, различни от вас? 

(т.е. те са по-смешни, по-цинични, по-агресивни, ясно политически ангажи-
рани ...)?
� Защо сте избрали да сте различни онлайн? 
� Вижте вашите „мостове“. Колко трудно или лесно е за хората да свърз-

ват вашите идентичности с вас реално?

Учениците обсъждат отношението между реалната и виртуалните иден-
тичности, като правят изводи защо хората избират различна виртуална иден-
тичност и как да избягват рисковете, произтичащи от това, че хората в интер-
нет могат да имат много лица.

2 Изготвянето на киберпортрет и сравняването на реална и виртуална идентичност е идея, 
разработена от Emmanuelle Erny-Newton, Media Education Specialist, Media Awareness Network.
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КАК ФУНКЦИОНИРА СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ?

Д-р Станислав Костов 

АНОТАЦИЯ

Чрез няколко занятия учениците научават за статуса и функционирането 
на Съда на Европейския съюз, както и за правата, чиято защита могат да се 
потърсят от него.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с ролята на Съда на ЕС като европейска институция;
• да разберат как работи Съдът на ЕС;
• да се научат да защитават позиции пред Съда на ЕС.

В РЕЗУЛТАТ от дейностите учениците ще:
• знаят статуса и функционирането на Съда на ЕС;
• са научили различни механизми за защита на правата на европейските 

граждани; 
• знаят как да комуникират със Съда на ЕС, да търсят защита и да отсто-

яват правата си пред него.

ПЛАН

Дейност 1: Статус и правомощия на Съда на Европейския съюз

Използвайки методите интерактивна дискусия, ролева игра и екипна ра-
бота, учениците интерактивно се запознават с ролята, функциите, структура-
та, състава и правомощията на Съда на ЕС. 

Дейност 2: Как работи Съдът на Европейския съюз?

Използвайки методите симулативна игра, екипна работа, панелна дис-
кусия, групова работа, дискусия, учениците разбират как работи Съдът на 
ЕС, какви случаи разглежда, как могат да комуникират с него и как могат да 
търсят и отстояват своите права пред него. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Статус и правомощия на Съда на Европейския съюз 

•  Стъпка 1. Каква институция е „съдът“?
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Време: 10 мин.
Метод: интерактивна дискусия
Материали: постер/дъска, флумастри

На дискусия се поставя въпросът за същността на съда: Каква институ-
ция е той? Защо е необходим? Може ли без него?

Участниците се включват с мнения, определения, примери, становища.
На постера/дъската се записват предложенията, даващи представа за ро-

лята и функциите на съда.
Прави се обобщение за потребността на съда в едно демократично об-

щество.

•  Стъпка 2. Какво представлява Съдът на Европейския съюз?
Време: подготовка – 2 седмици; дейност – 40 мин.
Метод: ролева игра, екипна работа 

На участниците се поставя задачата да представят Съда на Европейския 
съюз. 

За тази цел те се разделят на групи, всяка със своята роля за представяне на:
а) Аз съм Съдът на ЕС (институцията);
б) Ние сме съставът на Съда на ЕС.

Подготовка
Всяка група се запознава с ролята, която ще представя. Участниците съ-

бират информация, обсъждат я и си разпределят подроли, например: 
а) първата група формира три подгрупи за представяне на трите съдили-

ща вътре в нея – съответно Съд, Общ съд и Съд на публичната служба. Може 
да има и говорител, който да представя мнения и да дава пояснения.

б) втората група формира подгрупи, които да представляват състава на 
Съда на ЕС – съдии, генерални адвокати. Тяхната роля е да представят кои са 
и как работят, в какви състави, какъв език трябва да владеят и пр.

Дейност
Всяка група пред широка аудитория представя/изиграва своята роля, с което 

участниците се запознават с основните правомощия и статуса на Съда на ЕС.
Провежда се обобщаваща дискусия.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Съд на Европейския съюз. Създаване и структура
Съдът на ЕС започва дейността си през 1952 г. първоначално като Съд на 

Европейската общност за въглища и стомана. След влизането в сила на Рим-
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ските договори през 1958 г. той продължава дейността си като единна инсти-
туция за трите Европейски общности – Съд на Европейските общности.

В края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век броят на 
делата, които се разглеждат от Съда на ЕО, се увеличава значително. 
Това предизвиква необходимостта от структурна реформа и през 1988 г. 
с решение на Съвета към Съда на ЕО е създаден първоинстанционен съд, 
който да разглежда като първа инстанция някои категории дела. Решени-
ята на първоинстанционния съд подлежат на касационно обжалване (об-
жалване само по правните въпроси, на точно посочени основания; касаци-
онната инстанция не събира доказателства и не се произнася по фактите) 
пред Съда по правните въпроси. От 1994 г. първоинстанционният съд раз-
глежда като първа инстанция всички дела по жалби и искове на физически 
и юридически лица.

Значителното натоварване на първоинстанционния съд през следващи-
те години поражда необходимостта от нова реформа на съдебната струк-
тура. Поради това през 2004 г. е създаден първият специализиран съд към 
първоинстанционния съд, на който са възложени като първа инстанция де-
лата между ЕС и неговите служители. Този специализиран съд се нарича 
Съд на публичната служба и неговите решения подлежат на касационно 
обжалване пред първоинстанционния съд.

След влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. институция-
та започва да се нарича Съд на Европейския съюз, а трите съдилища 
вътре в нея – съответно Съд, Общ съд и Съд на публичната служба.

Седалището на Съда на ЕС е в Люксембург.
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Компетентност
Съдът на ЕС не е компетентен да се произнася по всички дела, при кои-

то има прилагане на правото на ЕС. Такава обща компетентност имат 
националните съдилища на държавите членки. За Съда на ЕС е запазена 
изцяло компетентността да се произнася по изброените по-долу искове и 
жалби. В някои от случаите Съдът на ЕС има функциите на конституцио-
нен съд, в други случаи той решава дела по подобие на административните 
и гражданските съдилища, а понякога, когато разглежда междудържавни 
дела, неговите правомощия напомнят тези на международен съд. 

Съдии и генерални адвокати
Съдът се състои от 27 съдии, по един от всяка държава членка, кои-

то се назначават по общо съгласие на държавите членки. Мандатът на 
съдиите е шестгодишен, като може да се подновява без ограничения. За 
съдии се избират лица, които отговарят на условията за заемане на вис-
ши съдебни длъжности съгласно съответното национално право или са 
юристи с призната компетентност, които представят всички гаранции 
за независимост.

Съдиите в общия съд също са 27 и се избират за срок от шест години с 
право на преизбиране. Те трябва да отговарят на условията за заемане на 
висши съдебни длъжности в държавите членки.

Съдиите в Съда на публичната служба са седем. Техният мандат е 
шест години и може да се подновява. Те трябва да отговарят на условията 
за заемане на съдебни длъжности в държавите членки.

Съдиите от всяко от трите съдилища избират от своя състав предсе-
дател с мандат от три години. Председателят разпределя делата и предсе-
дателства откритите и закритите заседания.

Само в Съда освен съдиите има и генерални адвокати. Генералният 
адвокат не е адвокат на страните, нито прокурор, а е член на Съда, на 
когото е възложено да дава становища по всяко процесуално действие, 
да събира доказателства и да изготвя независимо становище за Съда по 
онези дела, които поставят нови правни въпроси. Генералните адвокати са 
осем. Измежду тях всяка година се избира първи генерален адвокат, който 
разпределя делата между тях.

Съдебни състави 
Съдът разглежда делата в пленум, голям състав, пет- и тричленни 

състави. 
Пленумът на Съда се състои от всички съдии. Съдът заседава в пленум 

при постъпило искане за освобождаване на член на Европейската комисия, 
за освобождаване на Европейския омбудсман, за освобождаване на член 
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на Сметната палата или, ако прецени, че висящото пред него дело (дело, 
което не е приключило с решение) е от изключителна важност.

Големият състав се състои от тринадесет съдии. Съдът заседава в го-
лям състав по молба на държава членка или на институция, която е страна 
в съответното производство.

Съдът заседава в тричленен състав, когато предявените жалби или ис-
кове са явно недопустими или когато делото не поставя нови правни въпро-
си. В останалите случаи съдът заседава в петчленен състав.

Особеност при Общия съд е, че освен посочените по-горе състави той 
може да заседава и в състав от един съдия, когато делото не поставя нови 
въпроси, засяга спор между Съюза и неговите служители или се отнася до 
делата по силата на клауза за подсъдност.

Съдът на публичната служба заседава в състав от трима съдии или от 
един съдия.

Езиков режим
Работен език на Съда на ЕС е френският. На него работят службите на 

Съда на ЕС, той се използва и при разискванията за постановяване на съдеб-
ното решение, които са тайни, или при неформалните заседания на всички 
съдии и генерални адвокати, които се провеждат всяка седмица.

За разглеждането на делата значение има не работният, а официал-
ният език по делото. Официален език по делото може да бъде всеки един 
от двадесет и трите официални езици на държавите членки. Правилата за 
определяне на езика са следните:
� В производството за преюдициални заключения официалният език е ези-

кът на юрисдикцията, която е отправила преюдициалното запитване. Следо-
вателно, ако запитването е отправено от български съд (например Върховния 
административен съд) официалният език по делото ще бъде българският.
� В останалите производства общото правило е, че езикът на произ-

водството се избира от ищеца/жалбоподателя, освен ако ответник не е фи-
зическо или юридическо лице, или държавата. В такъв случай те избират 
езика на производството.

Производство
Производството (процедурата) пред Съда на ЕС се провежда в две фази 

– писмена и устна. Писмената фаза в общия случай е задължителна и се изра-
зява в размяната на искова молба/жалба и отговор и – ако се налага – писмени 
реплики от страните. В писмената фаза страните са длъжни да изчерпят 
всички правни основания и доводи, върху които са основали претенцията си.

Устната фаза не е задължителна. Тя се изразява в изслушване на стра-
ните, разпит на свидетели и задаване на въпроси от страна на Съда. Тя се 
провежда само ако Съдът прецени след искане на страните.
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Представителство
Страните не могат да се явяват сами пред Съда на ЕС. Физическите и 

юридическите лица се представляват от адвокати, а институциите на ЕС и 
държавите членки – от представители, които могат да бъдат подпомагани 
от адвокати. Към адвокатите няма специални изисквания. Стига да имат 
правоспособност да се явяват като адвокати пред националните съдилища, 
те мога да се явяват и пред Съда на ЕС.

Интернет източници:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024

ДЕЙНОСТ 2: Как работи Съдът на Европейския съюз?

•  Стъпка 1. Дело пред Съда на ЕС
Време: подготовка – 2 седмици; дейност – 50 мин.
Метод: симулативна игра, екипна работа, дискусия 
Материали: необходим брой копия на решението Bosman от практиката 

на Съда на ЕС (компакт диска към помагалото), необходим брой копия на Дял 
IV. Свободно движение на хора, услуги и капитали, глава 1, член 45 от Дого-
вора за функциониране на Европейския съюз.

Учениците се запознават с решението Bosman от практиката на Съда на 
ЕС. Поставя им се задачата да симулират работата на Съда на ЕС по решава-
нето на това дело. 

Подготовка
За представяне на работата на Съда на ЕС участниците се разделят на три 

групи, всяка с определена роля:
� адвокати на Bosman; 
� адвокати на УЕФА; 
� Съд на ЕС.
Предоставя им се текстът на разпоредбите на Договора за функциониране 

на Европейския съюз, на които се обосновава решението на Съда, а именно:
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ДЯЛ IV. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, УСЛУГИ И КАПИТАЛИ 
ГЛАВА 1. РАБОТНИЦИ 
Член 45 
1. Свободното движение на работници се гарантира в рамките на Съюза. 
2. Тази свобода на движение налага премахването на всякаква дискримина-
ция, основаваща се на гражданство, между работниците от държавите член-
ки, що се отнася до заетост, възнаграждение и други условия на труд. 
3. Тя включва и правото, при спазване на ограниченията, основаващи се на 
съображения за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве: 
а) да се приемат действително направени предложения за наемане на работа; 
б) да се придвижва свободно на територията на държавите членки за тази 
цел; 
в) да престоява в държава членка за целите на заетостта в съответствие с раз-
поредбите, уреждащи заетостта на гражданите от тази държава, предвидени в 
законови, подзаконови или административни разпоредби; 
г) да остава на територията на държава членка след наемане на работа в тази 
държава при условията, които се предвиждат в регламенти, съставени от Ко-
мисията. 
4. Разпоредбите на този член не се прилагат по отношение на заетостта в пуб-
личната администрация.

Всяка група обстойно се запознава с материалите по делото. След обсъж-
дания се достига до общо решение за изготвяне на писмено становище на 
ролята, която изпълнява.

Адвокатите на страните се ръководят от текста на съдебното решение, от 
което трябва да извлекат необходимите аргументи за защита на своята позиция.

Дейност
Провежда се симулация на работата на Съда на ЕС по делото Bosman и 

защита на правата според разпределените роли.
На всяка от страните се дават по 15 мин. за излагане на позицията, след 

което по 5 мин. за реплика с не повече от 2 мин. между изложенията за обмис-
ляне на позицията. 

След изложението на страните Съдът трябва да обясни коя от защитавани-
те тези по тълкуването на чл. 45 от ДФЕС му се струва по-убедителна и защо.

Учениците дискутират и оценяват ролята на Съда на ЕС за защита права-
та на всеки европейски гражданин, в частност правата на футболистите при 
трансфер и произтеклите от решението на Съда на ЕС последици за транс-
ферния пазар на футболистите.
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Учениците коментират наученото и правят изводи за това как се комуни-
кира с европейските институции. 

 
•  Стъпка 2. Какви дела разглежда Съдът на ЕС?
Време: 50 мин.
Метод: панелна дискусия, групова работа, дискусия
Материали: необходимия брой копия на предложения по-долу материал

На учениците се поставя темата: „Какви дела разглежда Съдът на ЕС?“ 
Те се разделят на 6 панела/групи. Всяка от тях си избира за разглеждане и 

представяне един от следните случаи: 
1. Жалба за отмяна на незаконосъобразен акт на институциите, органите, 

службите и агенциите на ЕС;
2. Иск за установяване на противоправно бездействие на институциите, 

органите, службите и агенциите на ЕС;
3. Иск за обезщетяване на вреди, причинени от Европейския съюз;
4. Иск за установяване на нарушение на държава членка;
5. Производство за преюдициални заключения;
6. Производство за предоставяне на становище по съвместимостта на 

проект, на международно споразумение.
В рамките на 15 мин. групите се запознават с информацията и избират 

начин и форма за нейното представяне за не повече от 5 мин.
След последователното изложение на панелите участниците се запозна-

ват с различните дела, които разглежда Съдът на ЕС.
Провежда се обобщителна дискусия.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Най-важните дела, които разглежда Съдът на ЕС, са следните:
� Жалба за отмяна на незаконосъобразен акт на институциите, ор-

ганите, службите и агенциите на ЕС
Съдът на ЕС контролира законосъобразната работа на институциите 

и органите на ЕС. Той единствен може да се произнася дали приеманите 
от тях актове (регламенти, директиви, решения и т.н.) са законосъобразни 
или не. На отмяна подлежат само правнообвързващите актове, тези, които 
засягат права или създават задължения. Останалите актове, сред които и 
препоръките и становищата, не подлежат на обжалване. Жалба за отмяна 
могат да подават институциите и държавите членки, независимо от акта, 
който се обжалва. Такава жалба могат да подават и физическите и юри-
дическите лица, но само по отношение на актове, които са адресирани до 
тях, или, ако са адресирани до друго лице – ако ги засягат пряко и лично. Фи-
зическите и юридическите лица не могат да искат отмяна на нормативни 



161

актове, освен на подзаконови актове, които ги засягат пряко и не съдържат 
мерки по изпълнение.

Жалбата се подава в двумесечен срок от публикуването на акта в Офи-
циален вестник, а ако той не подлежи на публикуване – от момента, в който 
е бил съобщен на неговия адресат.

Съдът преценява основателността на жалбата с оглед на това дали 
актът е издаден от компетентен орган, дали са спазени процедурните пра-
вила по издаването му, дали не противоречи на Договорите за създаване на 
ЕС и дали не е издаден при злоупотреба с власт. Ако установи подобно нару-
шение, съдът на ЕС отменя акта.
� Иск за установяване на противоправно бездействие на институ-

циите, органите, службите и агенциите на ЕС
Докато в производството за отмяна Съдът на ЕС контролира актив-

ното поведение на институциите, с иска за установяване на противоправно 
бездействие се контролира тяхното пасивно поведение (бездействие). Ако 
институцията е била длъжна да приеме акт или да извърши някакво дейст-
вие, предписано от правната уредба, но не го е направила, останалите ин-
ституции, държавите членки и физическите и юридическите лица могат 
да се обърнат писмено към бездействащата институция и да я поканят да 
действа. Ако в двумесечен срок институцията не предприеме съответните 
действия, субектът, който е отправил поканата за действие, може в нов 
двумесечен срок да сезира Съда на ЕС с иск за установяване на противо-
правното бездействие. Физическите и юридическите лица могат да искат 
установяване на бездействие на институция или орган, когато последните 
са пропуснали да адресират до съответното лице даден правен акт или, ако 
бездействат, да издадат акт, който би ги засегнал пряко и лично.

Ако Съдът на ЕС установи бездействието, съответната институция е 
длъжна да извърши действието или да приеме правнообвързващия акт.
� Иск за обезщетяване на вреди, причинени от Европейския съюз
Отмяната на незаконосъобразния акт или установяването на противо-

правното бездействие сами по себе си не поправят вредите, които са причи-
нени от незаконосъобразното поведение на институциите, органите, служ-
бите и агенциите на ЕС. Договорите предвиждат нарочен иск за това. 

Този иск може да бъде предявен от физически или юридически лица или 
от държавите членки срещу институцията на ЕС, която е причинила вреди-
те или в която работи съответният служител, който е причинил вредите 
при или по повод упражняване на неговите служебни задължения.

За да убеди Съда на ЕС, че искът е основателен, ищецът трябва да до-
каже, че институцията е извършила правонарушение, т.е. нарушила е разпо-
редба от правото на ЕС, която предоставя определени права на физически 
или юридически лица или на държава членка. На следващо място нарушението 
трябва да е достатъчно сериозно и с него да са причинени вреди (имуществе-
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ни или неимуществени). На последно място трябва да е налице пряка причин-
но-следствена връзка между нарушението и вредата. Нарушението може да 
се състои в издаването на акт (регламент, директива, решение), с който са 
причинени вреди, или пък да се изразява в бездействие на институцията. 
� Иск за установяване на нарушение на държава членка
Наред с контрола върху институциите на ЕС на Съда е възложен и кон-

тролът  за спазване на задълженията на държавите членки, които произ-
тичат от правото на ЕС. Това производство започва с предварителна досъ-
дебна фаза, която се администрира от Европейската комисия (ЕК). Когато 
ЕК установи, че дадена държава е извършила нарушение на правото на ЕС 
(не е транспонирала директива, не е допуснала граждани на ЕС до своя тру-
дов пазар, допуснала е местните фермери да затворят границата, с което 
е нарушила принципите за свободно движение и т.н.) тя изпраща уведоми-
телно писмо до държавата, която обикновено в двумесечен срок е длъжна 
да предостави своята позиция. Ако ЕК не е удовлетворена от отговора, тя 
издава мотивирано становище, в което дава на държавата определен срок 
да отстрани нарушението. Ако държавата членка не изпълни предписание-
то на ЕК, последната може да сезира Съда.

Другият субект, който може да сезира Съда с иск за установяване на 
нарушение, е всяка друга държава членка. В този случай досъдебната фаза 
отново се води от ЕК, като държавата членка може да сезира директно 
Съда, ако ЕК не изпрати мотивирано становище или не предяви иск в Съда.

Следва да се има предвид, че ЕК може да има свои политически съобра-
жения и не е длъжна да сезира Съда, независимо че е установила наличието 
на нарушение. Всъщност само една много малка част от извършените от 
държавите членки нарушения стигат до Съда. 

Държавата отговаря за всички нарушения, независимо от това кой точ-
но нейн орган е нарушил правото на ЕС.

От изключително значение е обстоятелството, че в рамките на това про-
изводство Съдът не налага санкции на държавите, а само установява извърше-
ното нарушение (освен ако нарушението се състои в несъобщаването на мерки 
по транспониране на директива). Ако държавата членка не изпълни решение-
то на Съда, Комисията може да започне ново производство и да предложи 
на Съда размера на санкцията, която трябва да бъде наложена. Едва в това 
второ производство, ако съдът установи, че държавата членка не е изпълнила 
първото съдебно решение, той ще наложи съответната парична санкция.
� Производство за преюдициални заключения
Производството за преюдициални (преюдициален въпрос е този въпрос, 

по който Съдът трябва да се произнесе предварително, за да може после на-
ционалният съд да реши основното дело) заключения е оригинално производ-
ство, създадено с Римските договори от 1958 г. За разлика от разгледаните 
по-горе, то не е свързано с осъществяване на правораздавателна дейност 
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(решаване на правен спор от Съда на ЕС), а е предназначено да подпомогне 
националните съдилища при прилагането на правото на ЕС. Основната му 
задача е чрез задължително тълкуване на правото на ЕС да се осигури едно-
образното му прилагане на територията на държавите членки.

Преюдициални запитвания до Съда на ЕС могат да отправят само на-
ционални юрисдикции (националните правораздавателни органи, които ре-
шават правни спорове). Самото запитване представлява съдебен акт, в кой-
то са представени фактите по спора, посочени са разпоредбите от правото 
на ЕС, чието тълкуване или преценка се иска, и са формулирани конкретни 
въпроси по тълкуването или валидността на разпоредбите.

Когато Съдът получи преюдициалното запитване, той го изпраща на 
всички държави членки, на ЕК и на страните по делото пред националния 
съд за становище. След получаване на становищата и при необходимост се 
провежда устно заседание, в което се излагат позициите на всички участни-
ци. След това Съдът постановява своето решение, с което се произнася по 
тълкуването или валидността на разпоредбите на правото на ЕС. Съдът не 
решава делото по същество. Той изпраща решението си на националния съд, 
който прилага съответната разпоредба от правото на ЕС, така както я е 
тълкувал Съдът. Националният съд следователно е този, който се произна-
ся с решение по конкретния спор.

Тълкуването на правото на ЕС, което Съдът е дал в своето решение, 
е задължително не само за отправилата запитването юрисдикция, а и за 
всички други съдилища на територията на държавите-членки. По този на-
чин Съдът осигурява еднакво прилагане на правото на ЕС на територията 
на държавите членки.
� Производството за предоставяне на становище по съвмести-

мостта на проект на международно споразумение
Международните споразумения, които сключва ЕС, не би следвало да 

противоречат на Договорите за създаване на ЕС. Поради това Съдът на 
ЕС следи за съвместимостта на тези международни споразумения с Дого-
ворите. Тъй като Съдът никога не действа служебно, той трябва да бъде 
сезиран от Съвета, Европейския парламент, ЕК или държава членка. Ако ус-
танови, че проектът за международно споразумение не е съвместим с Дого-
ворите, това споразумение не може да бъде сключено и за да бъде сключено, 
Договорите следва да бъдат изменени. Това е правомощие, което в държави-
те членки е типично за националните конституционни съдилища. 

Интернет източници 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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КАК НИ ЗАЩИТАВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ ОМБУДСМАН?

Д-р Станислав Костов 

АНОТАЦИЯ

Чрез няколко занятия учениците научават за статуса и функционирането 
на Европейския омбудсман, информират се за правата, чиято защита могат да 
поискат от него. Те получават практически знания и умения за начина за дос-
тигане до Европейския омбудсман и за отстояване на правата си. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с правилата, свързани с Европейския омбудсман;
• да се научат да пишат жалби до Европейския омбудсман;
• да разберат правния процес, свързан с дейността на Европейския ом-

будсман. 

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците ще:
• знаят функцията и ролята на Европейския омбудсман;
• знаят механизмите за защита на правата на европейските граждани;
• имат умения за общуване с Европейския омбудсман и европейските ин-

ституции, и увереност да се обръщат към тях при необходимост;
• разбират, че Европейският омбудсман и европейските институции са 

достъпни за всеки европейски гражданин.

ПЛАН

Дейност 1: Какви са ролята и статусът на омбудсмана? 

Използвайки методите панелна дискусия, РР-презентация, самостоятелна 
работа, работа в екип, интерактивна дискусия, учениците се запознават с ро-
лята на омбудсмана, разбират основните правомощия, статус, поле на действия 
и правомощията на Европейския омбудсман и на Омбудсмана на РБългария.

Дейност 2: Как да защитя правата си пред Европейския омбудсман?

Използвайки метода решаване на казус с използване на действителен 
случай от практиката на Европейския омбудсман, учениците разбират как на 
практика могат да защитят правата си пред Европейския омбудсман. Те се 
научават как да комуникират с европейските институции.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Какви са ролята и статусът на омбудсмана?
Време: подготовка – 5 дни; дейност – 40 мин.
Метод: панелна дискусия, РР-презентация, самостоятелна работа, ра-

бота в екип, интерактивна дискусия
Материали: компютър, мултимедия
интернет страница на Европейския омбудсман: 
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
интернет страница на Омбудсмана на РБългария: http://www.ombudsman.

bg/faq/230

На учениците се възлага задачата да проучат и представят темите:
1. Идеята за „омбудсман“ в Европа; 
2. Какви са ролята, статусът, полето на действия и правомощията на Ев-

ропейския омбудсман?
3. Какви са ролята, статусът, полето на действия и правомощията на Ом-

будсмана на РБългария?

Подготовка
Учениците се разделят на три панела/екипа. Всеки панел разработва и 

разглежда една от темите. Участниците в съответните екипи разпределят за-
дачите по търсене на информация, писане на представянето, подготовка на 
РР-презентация; избират представител на екипа. 

Предоставят им се за ползване горецитираните интернет страници.

Дейност
Представителите на отделните панели презентират пред всички участни-

ци съответната разработена тема. Така учениците се запознават с понятието 
омбудсман, къде се заражда идеята за такава длъжност, какви са нейните от-
говорности и къде в Европа се среща. 

Те разбират основните функции на Европейския омбудсман, до къде се 
простира неговата власт и какви ограничения има, какъв е мандатът му и кой 
може да бъде избиран за този пост.

Те научават и за ролята и функциите на Омбудсмана на РБългария.
Провежда се интерактивна дискусия, в която всеки взима отношение от-

носно потребността от омбудсман.
Правят се обобщения и изводи.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ 

Откъде тръгва идеята за омбудсман?
Една от основните насоки в развитието на общностното право след 

влизането в сила на Договора за Европейски съюз през 1993 г. е утвърждава-
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нето на идеята за създаване на политически механизми за защита на правата 
на човека, което е свързано с преодоляването на демократичния дефицит и 
приближаването на Съюза до гражданите. Едно от проявленията на тази 
идея е създаването на специфичен орган за извънсъдебна защита на правата 
на европейските граждани. Това е Европейският омбудсман. Идеята за създа-
ване на такъв орган не е нова. През 1993 г. повечето от националните законо-
дателства на държавите членки предвиждат подобен правозащитен орган. 

За пръв път фигурата на омбудсмана се появява в Швеция. През 1713 г. 
шведският крал Карл XII създава службата на Кралския върховен омбуд-
сман, с което се цели подобряване на качеството на шведската съдебна и 
административна система. Основната задача на новосъздадения орган е да 
наблюдава в качеството си на кралски представител дали съдиите и чинов-
ниците се подчиняват на закона при упражняване на своите функции и да 
възбужда наказателно преследване срещу всяко тяхно незаконно действие. С 
премахването на абсолютната монархия през 1809 г. шведският парламент 
също получава правото да избира свой омбудсман, чиято роля е да защитава 
гражданите от злоупотреба с власт на държавните органи. Към края на 
50-те години на ХХ век подобни органи са създадени във всички скандинавски 
държави. Несъмнено с въвеждането на фигурата на омбудсмана те правят 
своя исторически принос за укрепване на идеята за основните права и за 
създаване на ефективни механизми за тяхната защита.

Скандинавският опит е въведен и в други европейски държави. През 
1957 г. във Федерална република Германия с изменение на основния закон е 
създаден пълномощник по въпросите на отбраната към Бундестага. 

В Обединеното кралство през 1967 г. в системата на правозащитните 
институции се въвежда фигурата на парламентарния комисар по правата. 

С органичен закон от 1973 г. във Франция е създаден подобен орган, на-
речен „посредник на Републиката“, със специфичното правомощие да прави 
преценка на последиците на приетите закони и подзаконовите актове, на 
произнесените присъди и да предлага компенсации за гражданите, когато 
тези последици са явно несправедливи.

Своеобразен оригинален модел се установява в Австрия, където с кон-
ституционно изменение е създадена Народната правозащита (колективен 
федерален орган, който има за задача служебно да проверява за евентуални 
недостатъци в управлението на федерацията, включително и на нейната 
дейност като частноправен субект). 

След установяване на демократичен режим на управление, през 1976 г.
в Португалия и през 1982 г. в Испания се създават съответно „защитник 
на справедливостта“ и „народен защитник“. Сред най-съществените им 
правомощия е предоставената им възможност да сезират пряко Консти-
туционния съд за нарушени основни права на гражданите.
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Правна уредба на Европейския омбудсман 
Институтът на Европейския омбудсман е нормативно уреден както от 

първичното, така и от производното право на ЕС. 
Член 20, пар. 2, б. „г“ на Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) 

дава право на всеки гражданин на Съюза да се обръща към Европейския 
омбудсман. 

Член 228 ДФЕС закрепва правото на Европейския парламент да назначи 
омбудсман и урежда най-общо неговия статус и правомощия. 

След становище на Европейската комисия и след одобрението на Съве-
та на 9 март 1994 г. Европейският парламент прие Решение относно ста-
туса и условията за упражняване на функциите на омбудсмана, което е из-
менено през 2002 и 2008 г. 

Правен статус на Европейския омбудсман
Нормативните актове на първичното и вторичното общностно право 

уреждат четири основни елемента на правния статус на Европейския ом-
будсман, а именно: неговия мандат, условията за избираемост и несъвмес-
тимост и осигуряването на независимостта му от общностните институ-
ции и органи и от националните държави.

Мандат на Европейския омбудсман
Правото на ЕС предвижда назначаване на Европейски омбудсман след 

всеки избор на Европейски парламент и за времето на неговия мандат, който 
е петгодишен. Омбудсманът поема своите функции от датата на влизане в 
сила на акта за избиране на Европейския парламент. В момента на встъпване 
в своите правомощия той полага тържествена клетва пред Съда на Европей-
ския съюз да изпълнява функциите си  напълно независимо и безпристрастно. 

Мандатът на омбудсмана се прекратява с изтичането му, при добро-
волно подаване на оставка (в този случай в тримесечен срок Европейският 
парламент трябва да избере нов омбудсман), в случай на смърт (отново в 
тримесечен срок Европейският парламент назначава нов омбудсман) и при 
поискана и получена оставка. В последния случай той е длъжен да спре да 
изпълнява своите правомощия. 

ДФЕС посочва изчерпателно случаите, при които е възможно искане на 
оставката на омбудсмана (ако престане да отговаря на условията за уп-
ражняване на своите правомощия или ако е извършил сериозно нарушение) и 
процедурата, която трябва да се следва. Освобождаването става от Съда 
на ЕС по искане на Европейския парламент. 

Изисквания за избираемост
Европейският омбудсман трябва да бъде гражданин на Европейския съюз, 

да упражнява своите граждански и политически права, да предостави всички 
гаранции за независимост и да отговаря на условията, изисквани в неговата 
държава за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или да притежава 
опит и компетентност за изпълнението на функциите на омбудсман. 
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Несъвместимост
Правото на ЕС съдържа забрана за омбудсмана да упражнява каква-

то и да било друга административна длъжност, политическа или профе-
сионална дейност, независимо дали за това той ще получава възнаграж-
дение или не.

Независимост
Европейският омбудсман упражнява своите функции при пълна незави-

симост и в интерес на ЕС и на неговите граждани. В своята работа той не 
може да търси, нито да получава инструкции от правителствата на дър-
жавите членки или от други институции или органи. Той е длъжен да се въз-
държа от извършването на действия, които са несъвместими с характера 
на неговите функции. 

Поле на действие на Европейския омбудсман
Индивидуални жалби до Европейския омбудсман могат да бъдат пода-

вани за случаи на лошо администриране в действията на институциите и 
органите на ЕС, с изключение на Съда на ЕС при осъществяване на неговите 
юрисдикционни функции. 

Правото на ЕС не съдържа определение на понятието „случаи на лошо 
администриране“. В годишния си доклад до Европейския парламент за 1997 г. 
Европейският омбудсман предлага в обхвата на това понятие да се включат 
всички случаи, когато публичен орган не действа съобразно задължително за 
него правило за поведение или принцип. По-късно това определение е възприе-
то от Европейския парламент и от Европейската комисия. 

Законодателните актове и политическите решения на институциите 
на ЕС не могат да бъдат контролирани от Европейския омбудсман.

Европейският омбудсман може да разследва нарушения, извършени от 
всички институции, органи, служби или агенции на ЕС, с изключение на Съда 
на ЕС, когато осъществява своите съдебни функции, нито да поставя под 
съмнение основателността на съдебното решение. Подадена пред него жал-
ба в тази връзка също ще бъде недопустима. Такава ще бъде и жалба, свърза-
на с трудовоправни отношения между институции или органи на ЕС и тех-
ни служители, когато не са били предварително изчерпани възможностите 
за вътрешно административно обжалване. 

Разследването на нарушенията, извършени от националните органи на 
държавите членки, не попадат в правомощията на омбудсмана.

При получаване на жалбата Европейският омбудсман е длъжен да уве-
доми институцията или органа, които са посочени в нея във връзка с извър-
шеното нарушение. След предварителна преценка той може да посъветва 
жалбоподателя да отправи жалбата до друг орган (на ЕС или национален). 
Във всеки случай подадената жалба не прекъсва сроковете за обжалване в 
рамките на други съдебни или административни производства. 
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Правомощия на Европейския омбудсман
Като външен орган за надзор на администрацията и несъдебна право-

защитна институция, създаден в резултат на компромис между държа-
вите членки при съобразяване със становищата на наднационалните ин-
ституции, Европейският омбудсман разполага със сравнително ограничени 
правомощия. 

Основната задача на Европейския омбудсман е да потърси заедно със 
заинтересованите институции и органи разрешение за преодоляване на слу-
чаите на лошо администриране в тяхната дейност, като наред с това да 
бъдат удовлетворени и жалбоподателите. За постигане на тази цел той 
разполага с няколко правомощия.
� Европейският омбудсман има право да извършва всякакви разследва-

ния, които счита за оправдани, за да изясни всеки случай на лошо админи-
стриране. Той е длъжен да уведоми разследваната институция или орган. 
Ако разследването е започнало служебно, данните за него могат да се осно-
вават и на съобщенията в средствата за масова информация. Това право-
мощие позволява на омбудсмана да събере необходимата информация, за да 
прецени дали е налице случай на лошо администриране.

Когато се докаже нарушение, той отправя препоръка до разследваната 
институция или орган да предприеме необходимите действия за благопри-
ятното разрешаване на случая. В тримесечен срок сезираната администра-
ция изпраща на омбудсмана становище по случая.
� Сред основните функции на Европейския омбудсман е и задължение-

то да информира заинтересованите страни за хода на разследването. Това 
е основно негово правомощие и е развито на няколко нива. При предприемане-
то на конкретно разследване той е длъжен да информира засегнатата ин-
ституция или орган. Такова задължение той има и при получаване на жалба 
срещу тях, както и ако разкрие случай на лошо администриране. Целта на 
това уведомяване е съответната институция или орган да може да пред-
приеме съответните действия за положително решаване на случая, както и 
да окаже съдействие на омбудсмана. Жалбоподателят също трябва да бъде 
информиран за допустимостта на жалбата, за резултатите от разслед-
ването, за становището на разследваната администрация и за препоръки-
те, отправени от омбудсмана до нея. Европейският омбудсман е длъжен да 
уведоми Европейския парламент за всеки разкрит случай на лошо админи-
стриране, както и ако не получи необходимото съдействие от страна на съ-
ответната институция или орган. В този случай Европейският парламент 
предприема необходимите действия, за да осигури нормалното протичане 
на разследването. Ако при осъществяване на своите функции омбудсманът 
е узнал факти, за които по негова преценка трябва да започне наказателно 
преследване, той е длъжен незабавно да информира компетентните нацио-
нални органи чрез постоянните представителства на държавите членки в 
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Съюза, както и институцията или органа, в който работи служителят, из-
вършил престъплението.
� Наред с това омбудсманът е длъжен да не разпространява информа-

ция или документи, които е узнал при извършване на разследванията, както 
и всякакви сведения, които могат да увредят правата и интересите на жал-
боподателя или на трети лица.
� Освен докладите, с които информира Европейския парламент за всеки 

случай на лошо администриране, в края на всяка парламентарна сесия той 
му представя и годишен доклад за своята работа. Докладът е публичен и в 
него омбудсманът, освен анализ на резултатите от своята дейност, може 
да предлага и корекция на лоши административни практики.

Наред с правомощията на Европейския омбудсман правото на ЕС устано-
вява и задължения на институциите на ЕС и на държавите членки при взаи-
модействието им с него. Те са свързани с извършваните от него разследвания 
и целят осигуряване на безпрепятственото осъществяване на функциите му. 
Институциите и органите на ЕС са длъжни да предоставят на омбудсмана 
исканите от него сведения и да му осигурят достъп до търсените от него 
документи, освен ако те не представляват класифицирана информация. Що 
се отнася до документи, създадени от някоя от държавите членки, които са 
класифицирани по силата на законова или подзаконова норма, общностната 
администрация може да предостави достъп до тях само след получаване на 
предварително съгласие на съответната държава. При предоставяне на други 
документи държавата трябва да бъде предупредена, като и в двата случая по-
средникът е длъжен да не разпространява съдържанието на тези документи. 

По искане на омбудсмана служителите в общностните институции и 
органи са длъжни да свидетелстват, но остават обвързани от задължение-
то за пазене на професионалната тайна. Задължения, подобни на тези на 
общностните институции и органи, са предвидени и за държавите членки. 

ДЕЙНОСТ 2: Как да защитя права пред Европейския омбудсман? 
Време: подготовка – 2 седмици
Метод: решаване на казус 
Материали: необходим брой ксерокопия на „Делото за Дневник Европа“
интернет източници: 
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
https://secure.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/

home.faces
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces

След като учениците вече са се запознали с ролята и функциите на Евро-
пейския омбудсман им се поставя задачата да проучат и представят пътя за 
защита на права пред Европейския омбудсман.



171

Подготовка
Методът за разглеждане на темата е решаване на казус. Учениците се за-

познават с проблема – казус/случай от практиката на Европейския омбудсман. 
Сами търсят пътищата за неговото решаване, като всеки изпълнява определе-
на роля и разиграват определена ситуация.

Казус: Делото за Дневник Европа

Случай: 0260/2011/(NF)GG 
Открит на 2011-2-14 - Решение от 2011-4-12 
Относно институция:  Комисия на Европейските общности
Област от правото:  Околна среда, защита на потребителите и тях-

ното здраве
Видове лошо администриране, предмет на жалби - i) нарушения на, или 

ii) нарушения на задължения, свързани с: Липса на дискриминация [член 5
ЕКДАП]

Предмет: Институционални и политически въпроси
Резюме на решение по жалба 260/2011/(NF)GG срещу Европейската 

комисия
От 2003 г. Европейската комисия отговаря за ежегодното публикуване 

на „Дневникът на Европа“ – училищен дневник за учениците от средните 
училища.

В края на 2010 г. на вниманието на Комисията е представен фактът, че в 
изданието на „Дневникът на Европа“ за 2010/2011 г., макар да се споменават 
някои празници в други религии по света, са пропуснати християнски праз-
ници като Коледа и Великден.

Жалбоподателят е недоволен от този пропуск и се обръща към Евро-
пейския омбудсман на 25 януари 2011 г. Той твърди, че Комисията следва 
да отмени изданието на „Дневникът на Европа“ за 2010/2011 г., което вече е 
разпространено, да се извини за пропуска и повторно да отпечата издание за 
2010/2011 г., което да включва християнските празници. 

Участниците се разделят на три отбора: 
• Жалбоподател; 
• Европейска комисия; 
• Европейски омбудсман;
• Публика.

Всеки избира в кой отбор да се включи, като се следи за баланс на групите. 
Предоставя им се интернет страницата за повече информация по темата:
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces
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За запознаване с модел на жалба до Европейския омбудсман:
https://secure.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/

home.faces
и с текста на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията 

и по-специално чл. 5 – страницата: 
http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces

Участниците във всеки отбор се запознават самостоятелно с начина на 
защита на права чрез подаване на жалба до Европейския омбудсман. 

Съвместно отборите подготвят своите роли за симулиране на иницииране 
на правна процедура при Европейския омбудсман, а именно:
� Отборът на „жалбоподателя“ на база
 https://secure.ombudsman.europa.eu/atyourservice/secured/complaintform/

home.faces
подготвя жалбата до Европейския омбудсман и определя своя представител.

� Отборът на „Европейската комисия“, позовавайки се на:
     http://www.ombudsman.europa.eu/resources/code.faces,
изготвя писмен отговор, като определя своя представител.

� Отборът на „Европейския омбудсман“, ползвайки информацията от
     http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces,
подготвя отговора и позицията на Европейския омбудсман и определя кой 

ще изпълнява тази роля.

� Отборът на „публиката“ се запознава с горецитираните материали и с 
продължението на казуса: 

Като се има предвид, че Комисията е напълно наясно с въпроса, омбуд-
сманът счита, че не е необходимо жалбоподателят да предприема индивиду-
ални административни действия спрямо Комисията.

Омбудсманът уведомява жалбоподателя, че междувременно Комисията 
е публикувала съобщение на своя уебсайт, в което обяснява пропуска, изви-
нява се за него и заявява, че ще предприеме коригиращи действия. Жалбо-
подателят е приканен да представи мнение относно съобщението на Коми-
сията и обявеното в него действие. Мнение обаче не е получено.

Омбудсманът отбелязва, че Комисията действително е пропуснала хрис-
тиянските празници в изданието на „Дневникът на Европа“ за 2010/2011 г. 
Впоследствие обаче Комисията е признала тази грешка и се е извинила за 
нея. Също така е изпратила поправка до всички учители, поръчали изданието 
на „Дневникът на Европа“ за 2010/2011 г., включително допълнение от една 
страница с главните официални празнични дни във всяка държава членка.
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Във връзка с жалбата на жалбоподателя омбудсманът отбелязва, че въ-
просният дневник обхваща учебната 2010/2011 г., а не календарната 2011 г. 
Следователно може да се използва само няколко месеца. Също така, като се 
отчете фактът, че според Комисията дневникът е изпратен до няколко ми-
лиона ученици, омбудсманът не е убеден, че изисканото от жалбоподателя 
решение е подходящо. Освен това коригиращото действие, предприето от 
Комисията, не изглежда неразумно.

Предвид гореизложеното и факта, че жалбоподателят не представя мне-
ние, оспорващо задоволителността на коригиращото действие от страна на 
Комисията, омбудсманът заключава, че няма основания за допълнително 
разследване на случая.

Дейност 
Симулиране на иницииране на правна процедура при Европейския ом-

будсман
Учениците разиграват ситуацията по защита на правата пред Европей-

ския омбудсман според разпределените роли. 
На всеки „актьор“ се дават по 10 мин. за излагане на позицията, след кое-

то по 5 мин. за реплика и не повече от 2 мин. между изложенията за обмисля-
не на позицията (съвместно с отбора). 

Публиката коментира представянето на ролите от гледна точка на:
• вярност в позицията;
• прецизност и точност на изказване;
• прецизност и съответствие в поведението.

Учениците дискутират наученото от разиграния казус, правят изводи за 
достъпността на европейските институции и за своето поведение като граж-
дани на Европейския съюз. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Условия за допустимост на жалбата
Правото на ЕС предвижда два начина за започване на процедура за 

лошо администриране пред Европейския омбудсман – служебно или след 
подаване на жалба до него пряко или с посредничеството на член на Евро-
пейския парламент. Практиката показва, че по-голямата част от делата 
пред омбудсмана са образувани вследствие на подадена жалба. Жалбата 
се подава в писмена форма, а анонимните жалби са недопустими. Жалба-
та може да бъде подадена на всеки един от двадесет и трите официални 
езика на ЕС. 
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Жалбата е винаги индивидуална и за да бъде допустима, трябва да съ-
държа няколко задължителни реквизити (пълното име на жалбоподателя, 
неговата националност, местожителство и подпис). Ако жалбоподател е 
юридическо лице, в жалбата се посочват фирмата му, държавата на регис-
трация и адреса според регистрацията. В този случай жалбата се подписва 
от законния представител на юридическото лице. Предвидена е възможност 
по искане на жалбоподателя жалбата му да остане поверителна.

Срокът за подаване на жалбата е двугодишен и започва да тече от 
датата, на която жалбоподателят е узнал фактите, които обосновават 
жалбата. Тъй като най-често случаите на лошо администриране, които 
засягат правата на лицето, се съдържат в административен акт, срокът 
ще започне да тече от датата на получаване на уведомлението за издава-
нето му.

Лицата, които могат да подават жалба до Европейския омбудсман, са 
гражданите на Европейския съюз, другите физически лица с местожител-
ство в държава членка и юридически лица със седалище в държава членка. 

Съществува още едно условие за допустимост на жалбата. Нейното 
подаване трябва да бъде предшествано от предприемане на подходящи ад-
министративни стъпки пред съответната институция или орган от стра-
на на жалбоподателя. В негова тежест е следователно да докаже, че е уве-
домил институцията или органа за извършеното от тях нарушение и че те 
не са предприели необходимите мерки за отстраняването му. Разпоредбата 
има за цел да ограничи неоснователните жалби, подавани пред омбудсмана, 
и тези случаи, при които съответните органи на ЕС са склонни да променят 
своите лоши административни практики.
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НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Доц. д-р Ингрид Шикова

АНОТАЦИЯ
Чрез настоящите занятия учениците проследяват отделните етапи на про-

ектния цикъл, получават знания и добиват практически умения как да подгот-
вят проектно предложение, как да оценяват предложения и как да реализи-
рат проект. Те научават за възможностите за кандидатстване по европейските 
програми, свързани с образованието и политиката за младежта.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с основни понятия и елементи на подготовката на про-

екти; 
• да направят опит сами да формулират проектна идея, да подготвят про-

ектно предложение и да осъществят на практика своя проект;
• да получат лични впечатления от участие в конкурс за проектни пред-

ложения;
• да участват в оценяването на проектните предложения на своите съуче-

ници.

В РЕЗУЛТАТ учениците ще: 
• мислят проектно и ще формулират проектни идеи; 
• имат знания и практически умения да разработват малки проекти;
• могат да търсят информация за европейски младежки програми;
• бъдат активни за осъществяване на идеите си в конкретни проекти;
• знаят да работят в екип при създаването и осъществяването на проекти;
• придобият усет за креативност и иновативност при писане на проекти.

ПЛАН
 
Дейност 1: Да разберем какво е проект, какво е програма и кои са 

европейските програми за младежта 

Използвайки методите разделен постер, групова работа, РР-презентация 
и интерактивна дискусия, учениците разбират какво представлява проектът 
като форма за реализиране на идея, как той трябва да отговаря на рамковите 
изисквания на програмата, по която ще се осъществява, която, от своя страна, 
провежда политиката на ЕС в съответната област. Получават информация за 
програми на Европейския съюз в сферата на образованието и на младежта и 
научават как да използват възможностите, които предоставят те.
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Дейност 2: Да се запознаем с изискванията на обявен конкурс, за да 
подготвим своя ученически проект 

Използвайки методите работа с документ, дискусия и работа по групи, 
учениците се запознават с последователността на стъпките за участие в евро-
пейски програми. Разбират необходимостта от добро запознаване с изисква-
нията на условията за кандидатстване като крачка към успеха на проектните 
предложения. 

Дейност 3: Да попълним формуляра за участие в конкурс, за да кан-
дидатстваме с нашия ученически проект 

Използвайки методите работа с документ, дискусия и работа по гру-
пи, учениците се научават как да попълват формите за участие в конкурс по 
европейска програма. Стремят се да се изразяват точно и кратко, да пишат 
правилно, да развиват креативно и иновативно мислене.

Дейност 4: Оценяване на постъпилите проектни предложения

Използвайки методите работа с документ, дискусия, РР-презентация и 
работа по групи, учениците се научават да оценяват, да сравняват и да от-
крояват същественото. Изграждат умения да отстояват идеи и позиция и да 
защитават своите проектни предложения.

Дейност 5: Осъществяване на проекта 

Възможности за осъществяване на практика на най-високо оценения 
проект. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Да разберем какво е проект, какво е програма и кои са 
европейските програми за младежта 

•  Стъпка 1. Що е проект?
Време: 20 мин.
Метод: разделен постер, групова работа, РР-презентация, дискусия 
Материали: постер/дъска, листове, флумастри, компютър, мултимедия

Подготвка
На постера/дъската предварително се начертава следната таблица: 
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ПЪРВА КОЛОНА – ЩО Е ПРОЕКТ? ВТОРА КОЛОНА – ЩО Е ПРОЕКТ?
Проектът е неповтаряща се дейност. 

Проектът е ориентиран към постигане на 
определена цел.
Проектът постига тази цел с поредица от 
взаимосвързани дейности. 
Проектът е ограничен във времето – всеки 
проект има начало и край.
Проектът се изпълнява с определени ресурси, 
които са ограничени.
Проектът постига резултат, който е измерим.
Проектът променя нещо, което е резултат от 
неговото осъществяване. 

Попълнената колона се покрива с лист или с друг подходящ материал.
На група от 3-ма ученици се поставя задачата да изготвят за 7 мин.

РР-презентация за основните елементи на проекта. Те разпределят отговор-
ностите и избират говорител, който да представи общата работа на групата.

Дейност
На учениците се поставя задачата да определят основните характеристи-

ки на проекта.
Един от тях записва предложенията в празната колона от таблицата на по-

стера/дъската. Те се обобщават, групират и се обясняват ключовите понятия. 
След изчерпване на предложенията на учениците се открива втората ко-

лона на таблицата. Правят се сравнения, дискусия и обобщения. 

Чрез РР-презентация учениците се запознават с основните елементи на 
един проект. 

•  Стъпка 2. Какво представлява европейската програма?
Време: подготовка – 4 дни; дейност – 15 мин.
Метод: РР-презентация, групова работа, интерактивна дискусия 
Материали: компютър, мултимедия, интернет страница на програма 

„Младежта в действие“ http://www.youthbg.info/  

Подготовка
На екип от 3–5 участници се дава задачата да направят представяне на 

знания за европейски програми и конкретни примери, като се спрат по-под-
робно на европейската програма „Младежта в действие“.



178

Дейност 
Говорител на групата запознава участниците с европейските програми, 

като дава представа за техните цели, задачи и формат.
Учениците се запознават с основните моменти от подготовката и управ-

лението на проекти в рамките на програмата на Европейския съюз „Младежта 
в действие“. Подробно се разглежда нейната интернет страница. 

Провежда се дискусия относно възможностите, които програмите пре-
доставят за мобилност на младежите и за реализиране на техни добри идеи.

Възможно е да бъдат поканени младежи, които вече са осъществявали 
проект по програмата „Младежта в действие“, за да споделят своя опит.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

1. Що е проект ?
Когато говорим за проекти трябва да се ръководим от една ключова 

дума, а именно „промяна“. Проектният подход съдържа концепцията на 
„промяната“ и методите, чрез които може да се управлява промяната. По-
настоящем управлението на проекти е отделен специфичен клон на науката 
за управлението. За да бъде дадено най-точното определение за проект най-
напред е добре да бъдат изяснени най-общо основни характерни особености, 
които биха определили една дейност като проект. 

В общ план тези характеристики могат да бъдат формулирани по след-
ния начин:

• Проектът е неповтаряща се дейност. 
• Проектът е ориентиран към постигане на определена цел.
• Проектът постига тази цел с поредица от взаимосвързани дейности. 
• Проектът е ограничен във времето – всеки проект има начало и край.
• Проектът се изпълнява с определени ресурси, които са ограничени.
• Проектът постига резултат, който е измерим.
• Проектът променя нещо, което е резултат от неговото осъщест-

вяване. 

Ако това са основните характерни черти на проекта, то определението 
може да звучи така: Проект е поредица от взаимосвързани дейности с оп-
ределено начало и край, насочени към постигането на ясно определена цел и 
конкретни резултати в рамките на предварително определен бюджет. 

Това общо определение може да бъде конкретизирано и уточнено за ев-
ропейските проекти. Европейският проект, освен че притежава общите 
характеристики на всеки проект, има и редица конкретни особености, свър-
зани с факта, че тези проекти се осъществяват в рамките на съответни 
европейски политики и програми.
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• Европейският проект се осъществява в рамките на регламент и
на насоките на съответната програма на Европейския съюз, която го
финансира. 

• Критериите за участие с проекти (сектор, кой може да участва, вре-
мева рамка, финансиране и съфинансиране) се определят от съответната 
европейска програма. 

• Целите на проекта трябва да бъдат в съответствие с целите на про-
грамата и с нейните насоки. 

2. Кои са основните елементи на един проект?

Най-напред е необходимо да се проучат добре условията за кандидат-
стване с предложение за проект. В съответствие с условията е необходи-
мо да се обсъдят идеите за бъдещия проект. Най-добре е това да става с 
т.нар. метод на мозъчната атака. Всички участници предлагат свои идеи, 
които се обсъждат и накрая изкристализира една обща и най-харесвана от 
участниците идея за проекта.

Разработването на самото предложение за проект е следващият етап.

Най-общо един проект трябва да съдържа следните раздели:
• Задача на проекта – целта, която трябва да бъде постигната чрез 

прилагането на проекта. 
• Целеви групи. Въз основа на задачите се формулират целевите групи, 

за които е предназначен проектът и конкретните дейности. Опитайте се 
максимално точно да определите към кого е насочен проектът. Например, 
ако правите проект за ученици, добре е да посочите за ученици на каква въз-
раст, от кои училища и т.н. Изброяването на повече целеви групи може да 
доведе до неяснота, трудно осъществяване на дейностите, незаинтересова-
ност поради общия характер и т.н.

• Дейности – действията, които трябва да бъдат осъществени, за да 
се постигнат резултатите. 

• График за изпълнение на дейностите. След като сте определили кон-
кретните дейности, опитайте се да ги разположите във времето в зависи-
мост от времетраенето на проекта. Преразгледайте дейностите, ако се 
окаже, че времето за осъществяването им е недостатъчно. 

• Резултати – продуктите от дейностите, осъществявани в рамките 
на проекта.  

• Жизнеспособност на проекта. Един проект е устойчив, когато може 
да осигури ползи на целевата група, за която е предназначен, за продължи-
телен период от време след приключване на финансовата помощ по проекта. 
Например, ако чрез средствата от проекта е издаван ежемесечен учениче-
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ски бюлетин, как ще продължи неговото издаване след приключването на 
проекта и съответно на финансирането. 

• Средства и разходи – бюджет на проекта. Средства са материал-
ните и нематериалните ресурси, които са необходими за осъществяването 
на планираните дейности и за управлението на проекта. Те могат да бъдат 
човешки (например – експерти по определени въпроси), материални (зали, 
компютри) и финансови.

Да обобщим:
Ако извършвате
• поредица от дейности в специфична област, 
• ограничени от определени ресурси – време, финансиране, човешки 

ресурси,
• с конкретен план, бюджет и график за изпълнение,
• и конкретно описание на целите и задачите, дейностите, целеви-

те групи, очакваните резултати, устойчивостта, то вие осъществявате 
проект. 

Всеки проект е уникален. Той има начало и край. Решава проблем или 
оползотворява възможност. В неговото осъществяване се влагат опреде-
лени ресурси и се получават определени резултати. 

3. Каква е връзката между европейските проекти, програми и поли-
тики ?

Добре подготвеният европейски проект е съобразен със съответната 
политика на Европейския съюз и с приоритетите на европейската про-
грама, в рамките на която получава финансиране. Той допринася и за из-
пълнение на националните политики в сферата, в която се осъществява. 
Поради тази силна взаимовръзка между политиките, програмите и про-
ектите подготовката на добър проект предполага и добро познаване на 
политиката на Европейския съюз в съответната област и конкретните 
приоритети на програмата, чрез която се осъществява тази политика. 
Например, ако подготвяте проект по програмата „Младежта в дейст-
вие“, следва да се запознаете с основните компоненти на политиката за 
младежта в Европейския съюз и с приоритетите на програмата „Младеж-
та в действие“. Така ще можете да разработите проект, който отговаря 
на общите стратегически насоки и виждания на европейската политика 
за младежта, като отразите и националните приоритети, а това вече 
прави вашия проект по-конкурентоспособен.

Но дискутирайки въпроса за взаимовръзката политики–програми–про-
екти, е добре да бъдат изяснени и понятията политика и програма. 
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Що е политика? „Политика е съзнателно обмислена линия на поведение 
за осъществяване на действие или бездействие, избрано между наличните 
алтернативи за постигане на определен резултат.“ 

Що е програма?
• Рамка за действие в определена специфична област;
• Дейностите по програмата се разпростират в рамките на няколко 

години с възможности за промени и приспособяване;
• Съдържа описание на целите и приоритетите на областта;
• Съдържа специфична информация за условията на проектите;
• Съдържа сбор от условия за нейното прилагане – управление, финан-

сиране, контрол;
• Програмата се планира, одобрява, осъществява и контролира.

Що е програма на Европейския съюз?
• Действие, финансирано от Европейския съюз, насочено към осъщест-

вяване на общностните цели и политики; 
• Съдържа изискване за национално участие и съфинансиране;
• Съдържа изискване за прозрачно управление и спазване на определени 

общностни процедури. 

Въпроси за обсъждане с учениците:
1. Как ще формулирате проблем, който бихте искали да разрешите с осъ-

ществяването на проект?
2. Може ли всеки ученик да формулира един личен проект и да определи 

неговите елементи – например кандидатстване за прием в определено учили-
ще, получаване на сертификат за езикови умения и т.н. Каква е била задачата, 
колко и какви средства са били необходими, успешен ли е проектът, какво 
биха променили, ако трябва да го осъществят отново?

Интернет източници: 
http://www.youthbg.info/ – страница на Националния център „Евро-

пейски младежки програми и инициативи“. На тази страница има подроб-
на информация как се кандидатства по програмата „Младежта в дейст-
вие“. Учениците могат сами да проучат информацията на страницата
и различните възможности, които се предлагат, и да ги представят
пред свои съученици. Възможно е да бъдат поканени младежи, които ве-
че са осъществили проекти по тази програма, за да споделят своите
впечатления. 
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ДЕЙНОСТ 2: Да се запознаем с изискванията на обявен конкурс, за 
да подготвим своя ученически проект 

•  Стъпка 1. Информиране за обявен конкурс за участие на проекти/
предложения по европейска програма

Време: 15 мин.
Метод: работа с документ, дискусия
Материали: условията за кандидатстване

На учениците се съобщава, че е обявен конкурс по европейска програма 
за проектни предложения. 

Запознават се с целите и приоритетите на конкурса, записани по-долу.
Провежда се дискусия за преценяване на възможностите за участие, капа-

цитет – материални и човешки ресурси. 
След дискусията се взима решение за подготовка за участие.
Възможно е да се проведе подобен конкурс за организиране на инфор-

мационна кампания за Европейския съюз в училище „Аз съм гражданин на 
Европейския съюз“.

•  Стъпка 2. Изграждане на екипи за участие в конкурса
Време: 30 мин.
Метод: работа с документ, дискусия, работа по групи
Материали: необходим брой копия на условията за кандидатстване
Учениците се разделят на екипи/групи от не по-малко от 5 участници. 

Добре е да направят това самостоятелно или при необходимост – с помощта 
на учителя. Всеки екип избира свой ръководител. 

На всяка група се предоставят необходимия брой копия от условията за 
кандидатстване, предоставени по-долу.

Участниците в групите се запознават с условията на конкурса. Всеки 
участник дава предложение за идея за дейност/и. Те се записват, дискутират, 
групират и обобщават. Формира се обща идея за проект.

При необходимост участниците получават съвети и консултации от пре-
подавателя, но идеите на всеки екип са конфиденциални и не се споделят с 
останалите.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

ПРИМЕРЕН КОНКУРС ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
„Честване на 9 май – Деня на Европа“
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
След Втората световна война Европа е разрушена не само физически, 

разрушена е нейната икономика. Политиците, съветвани от икономистите, 
осъзнават, че, ако искат просперитет, мир и благоденствие в Европа, тряб-
ва да преодолеят съперничеството между европейските страни, наследено 
от предишни периоди. В средата на ХХ век отрасълът за производство на 
въглища и стомана е източник на военна мощ. Споделянето на ресурсите и 
свободната търговия между европейските държави биха довели до обединя-
ване на усилията за възстановяване и развитие на икономиките им.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Фран-
ция, представя своята декларация пред френски и чуждестранни журнали-
сти в Париж. С нея той призовава Франция, Германия и другите европейски 
страни да обединят производството си на въглища и стомана като „първа 
реална стъпка към създаването на европейската федерация“. Робер Шуман 
предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да от-
говаря за управлението на отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, 
доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си. В този 
ден се поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържа-
нето на мирни отношения на Стария континент. Това предложение остава 
в историята като „Декларацията на Шуман“ и се счита за основополагащо 
на днешна Обединена Европа, за началото на поетия път към общност на 
споделени ценности и общи интереси. 

През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на свое 
заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа. 
Оттогава до днес 9 май символизира стремежа към единство, мир и прос-
перитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много ев-
ропейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се 
чувстват обединени европейци.

2. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Цели 
Целта на този конкурс е да бъде организиран интересен и атрактивен 

празник на Европа в нашето училище. Това може да бъде постигнато чрез 
активното включване на учениците в генерирането и осъществяването на 
нови идеи. Тези идеи трябва да допринасят за отбелязването на деня на 
Европа в ползотворна и привлекателна атмосфера, а подтотовката и осъ-
ществяването на празника да са източник на информация, на нови знания и 
умения за учениците. Проектните идеи на учениците ще бъдат използвани в 
информационната кампания за 9 май. 

Предложените инициативи трябва да насърчават ученическото учас-
тие в осъществяването им. 
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Приоритети 
– Създаване на подходяща информационна среда  в класните стаи и ко-

ридорите на училището относно Европейския съюз и деня на Европа;
–  Насърчаване на организирането и участието на учениците в събития 

като ученически състезания, дискусии, състезания и др.;
– Организиране на конкурси, изложби на ученическо творчество и др.; 
– Предложение за подходящо мото на празника.

Проектите могат да бъдат в различни форми – публични дискусии, он-
лайн форуми, симулационни игри, инициативи за околната среда в и около 
училището, изложби, кампании, състезания и др. Те трябва да провокират 
интереса и участието на целевата аудитория, да са интересни за ученици-
те и да включват идеи за популяризиране на знанията за Европа.

Резултатите от проекта трябва да представляват принос за активи-
зиране на учениците, за включването им в дискусии и информационни кам-
пании, за създаване на добър имидж на училището. Резултатите трябва да 
достигат до максимален брой хора – ученици, преподаватели, медии, чрез 
използване на интернет, печатни публикации и др. 

3. ГРАФИК 

Продължителност на проектите 
В предложенията трябва ясно да се посочват датите на започване и 

приключване на проекта (дд/мм/гг).
Максималната продължителност на проектите е ...... месеца.

4. ФИНАНСИРАНЕ 

Максималната сума, с която могат да бъдат финансирани предложения-
та за проекти, е ..... лева. 

5. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ 

До участие се допускат индивидуални или колективни проекти на учени-
ци от училище ........ 

Не се оценяват предложения, които са постъпили след посочения в тази 
покана срок. 

6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА

– Кандидатите трябва да представят интересна и оригинална собст-
вена идея.
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– Проектът трябва да бъде осъществим – т.е. да бъде възможно и ре-
ално неговото изпълнение от учениците. 

– Проектът трябва да съдържа ясно и подробно описани дейности и 
график за тяхното изпълнение; да се посочат резултатите, които се очак-
ват от неговото осъществяване. 

– Бюджетът трябва да съответства на предвидените дейности и да 
бъде ясно и подробно разписан. 

7. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОЕКТИ

Краен срок за подаване на проектите : .........201..г.
Проектите, подадени след този срок, няма да се разглеждат.
Предложенията трябва да бъдат подадени на електронна поща .........

8. КОНТАКТИ

За осъществяването и управлението на поканата за подаване на 
предложения отговаря г-жа ....... 

Допълнителна информация може да бъде получена по електронна поща 
на електронен адрес........................

ДЕЙНОСТ 3: Да попълним формуляра за участие в конкурс, за да 
може нашият ученически проект да кандидатства 

Време: 5 дни
Метод: работа с документ, дискусия, работа по групи
Материали: необходим брой формуляри за кандидатстване

� Екипите се събират поотделно и детайлизират оформената обща 
идея за проектно предложение. Те дискутират подробностите по реализи-
ране на дейностите по проекта, начертават план на работата и график на 
изпълнение.

� Екипите подготвят предложенията за своя проект, като се запознават и 
попълват формуляра за кандидатстване, приложен по-долу. 

� Те го представят в указания срок на съответното лице и адрес.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ
ПО ПРОГРАМА 

„Аз съм европейски гражданин“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

1. Заглавие на проекта

2.Задача на проекта

3. Целева група

4. Описание на дейностите по проекта

5. График за изпълнение на проекта 

6. Очаквани резултати

7. Предварителен бюджет на проекта

Пера на бюджета Сума в лева

Обща сума за финансиране
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ДЕЙНОСТ 4: Оценяване на постъпилите проектни предложения 

•  Стъпка 1. Сформиране на оценителна комисия
Време: 15 мин.
Метод: работа с документ, дискусия, работа по групи
Материали: проектни предложения на екипите

Избира се комисия от двама преподаватели и по един представител от 
всеки екип, като тези представители оценяват проектните предложения на 
другите екипи, а не на собствения си екип. 

Комисията се запознава с критериите за оценка. Тя може да ползва пред-
ложената по-долу форма или да направи изменения и допълнения.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Примерна форма за оценка

Раздел Максимален
брой точки

Оценка

1. Оригиналност 40

1.1. Доколко предложението е интересно и ориги-
нално?
1.2. Доколко предложението отговаря на заложени-
те в конкурса приоритети ?

20

20

2. Осъществимост 40
2.1. Доколко е логически последователен цялостни-
ят план на проекта? Съдържа ли ясно описани дей-
ности и график за тяхното изпълнение?

20
2.2. Доколко е осъществим проектът на практика 
от учениците? 20

4. Бюджет 20
4.1. Доколко бюджетът е ясен и подробен? 10
4.2. Доколко са необходими предложените разходи за 
изпълнението на проекта? 10

Максимален общ брой точки 100
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•  Стъпка 2. Работа на оценителната комисия
Време: подготовка – 3 дни
Метод: работа с документ, дискусия, работа по групи
Материали: проектни предложения на екипите

Комисията събира проектните предложения и ги оценява в рамките на 3 
дни, като излъчва най-добрите.

Информира екипите на номинираните проектни предложения за мястото 
и реда на защита на техните проектни предложения.

•  Стъпка 3. Работа на оценителната комисия
Време: 80 мин.
Метод: работа с документ, дискусия, РР-презентация и работа по групи
Материали: проектни предложения на екипите

Екипите на номинираните проектни предложения представят/презенти-
рат своето проектно предложение пред комисията и пред останалите участни-
ци в конкурса.

Всеки член на комисията поставя своите оценки в съответствие с предва-
рително посочените критерии. 

Оценителната комисия класира проектите, които са получили най-много 
точки и на които ще се даде възможността да бъдат реализирани. 

ДЕЙНОСТ 5: Осъществяване на проекта 

Най-високо оцененият проект се осъществява на практика. Това предпо-
лага училището или клубът да спомогне за осигуряване на финансиране. До-
бре е проектът да е подкрепен макар и с малка сума, за да могат учениците да 
видят осъществена своята идея и да има стимул за участие в конкурси. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Тази примерна схема за обявяване на конкурс в училището или между 
европейските клубове може да бъде използвана в различни варианти на ос-
новната тема на конкурса. Тя се доближава максимално до указанията, с 
които се обявяват конкурси за европейски проекти. Целта е учениците са се 
„сблъскат“ с терминологията и структурата на конкурсите за проектни 
предложения.
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ЦЕННОСТИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Д-р Красимира Василева

АНОТАЦИЯ

Чрез поредица от занятия и самостоятелна работа учениците научават, че 
Европейският съюз е общност на ценности. Правилата на живот и общуване в 
европейското общество се базират на ценностна система, а в чл. 2 от Договора 
за Европейския съюз се посочва, че „Съюзът се основава на ценностите на за-
читане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, 
правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включител-
но правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са 
общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализ-
мът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и 
равенството между жените и мъжете.“

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с основните ценности на Европейския съюз; 
• да приемат европейските ценности като форма на поведение; 
• да формират усещането за Европейския съюз като общност на цен-

ности;
• да придобият умения за европейски ценностен избор.

В РЕЗУЛТАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ учениците ще:
• познават основните европейски ценности; 
• приемат европейските ценности като предпоставка хората да живеят 

заедно; 
• разбират обединена Европа като общество, функциониращо на базата  

на общи ценности;
• преценяват европейската ценностна система като духовен фактор за на-

стоящата и бъдещата европейска интеграция. 

ПЛАН

Дейност 1: Какво е ценност? Какво е европейска ценност?

Използвайки методите записване на идеи (брейнрайтинг) и лавина, уче-
ниците се поставят в активна позиция за изясняване на понятията „ценност“ 
и „европейска ценност“. 
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Дейност 2: Кои са основните европейски ценности? 

Използвайки методите разделен постер, групова работа и нарисувай 
идея, учениците се запознават с европейската ценностна система и изразяват 
личностното си отношение. 

Дейност 3: Толерантността – основен принцип на общуване в евро-
пейското общество

Използвайки методите интерактивна дискусия, мозъчна атака, панел-
на дискусия, групова работа, противопоставянеи състезание, учениците се 
поставят в активна ситуация за изясняване и приемане на европейските цен-
ности като форма на личностно поведение и достигане до извода, че в мулти-
културното европейско общество може да има съвместно съжителство само 
на базата на общи ценности. 

Дейност 4: Европейската ценностна система – фактор за обща съдба

Използвайки методите самостоятелна работа, РР-презентация, компю-
търна творба, есе, рисунка, на учениците се предоставя възможността да раз-
съждават по темата и да изразят своето мнение и отношение.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Какво е ценност? Какво е европейска ценност?

•  Стъпка 1. Изясняване на понятието „ценност“
Време: 40 мин.
Метод: „записване на идеи“ (брейнрайтинг) 
Материали: постер, листове, химикалки

На учениците се поставят въпросите: „Какво е „ценност?“ и „Кои са най-
важните ценности според вас?“ 

Всеки ученик в рамките на 5 мин. обмисля и записва на лист своето мне-
ние и предложения. 

В рамките на 15 мин. всеки ученик устно или писмено интервюира съуче-
ниците си по зададените въпроси, събира необходимия брой мнения от оста-
налите съученици и без да коментира записва получените идеи на своя лист.

В рамките на 20 мин. се анализират събраните идеи от индивидуалната 
работа на учениците, правят се обобщения и на постера/дъската се записва 
приетата формулировка за „ценност“. Записват се ценностите, които са посо-
чени като най-важни и които трябва да се отстояват от всеки човек.
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•  Стъпка 2. Дефиниране на понятието „европейска ценност“
Време: 20 мин.
Метод: лавина (снежна топка)
Материали: лист, химикалки

След като вече е изяснено понятието „ценност“ на учениците се обръща вни-
манието към определяне на съдържанието на термина „европейски ценности“. 

В началото на лист се написва въпросът: „Какво разбирате под европей-
ски ценности?“ 

Листът преминава последователно през всички ученици. Всеки един от 
тях записва мнението си и го закрива чрез прегъване на листа, за да не се виж-
да от останалите, и го предава на следващия. 

Накрая последният по ред ученик прочита цялата събрана информация. 
Обсъжда се, прави се обобщение, като се постига обща формулировка за 

„европейски ценности“.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Въпросът за ценностите е свързан с формиране на човешката дейност, 
която по своята същност осъществява движение към нови равнища на цен-
ностно измерение. Актуалността на въпроса за ценностите днес има хума-
нистични измерения, свързани с освобождаването на човешката индивиду-
алност, с правата и реализацията на човека. 

Кръгът на човешките потребности се променя в зависимост от истори-
чески, социални, професионални, културни, индивидуални и други съображе-
ния, като стремеж към добро, съвест, чувство за справедливост, за истина, 
естетически търсения и др. Потребностите, които ценностите задоволя-
ват, са както индивидуални по тяхната непосредствена принадлежност, 
така често те са и социалноисторически продукт. Например чувството за 
морал, справедливост, удовлетвореност от изпълнения нравствен дълг се 
променят през различните епохи. Ако хората в една епоха считат за добро и 
красиво едно, а в друга епоха – друго, то това се дължи не на тяхната субек-
тивна конституция, а на сложни социални фактори, обусловили човешките 
етически и естетически предпочитания, а следователно и потребности. 

Ценността не се „придава“ от човека, тя произтича от обективната 
способност на вещта или явленията да задоволяват човешки потребности, 
които са обусловени от природните особености на човека и в по-голяма сте-
пен – от социалните условия. Ценността по такъв начин е предметна, соци-
ално-поведенческа, личностно-обществена форма на социални отношения. 
Тя се определя от това как и до каква степен свойствата на обекта удо-
влетворяват потребностите на субекта в техните отношения.

Ценността е социална мяра на това доколко човек овладява законите на 
собственото си социално развитие, социална норма на сложната динамична 
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система личност – социална група – общество в това развитие. Тя е обек-
тивно обществено качество, защото като качество на особени обществени 
предмети е свързана с променящи се свойства, породени от единството на 
обект–субект в границите на исторически единното обществено битие. 

Съвременното разглеждане на ценностите се отличава с по-голяма 
степен на рационалност и в контекста на основната жизнена дейност на 
човека с неговите потребности и социални очаквания. 

Въпреки разнообразието в главните направления на аксиологията (тео-
рията за ценностите), на границата между ХХ и ХХІ век преобладава либе-
рално-демократичната насока на понятието ценност, израз на повишено 
самочувствие, на спечелените права, на извоюваното достойнство на чове-
ка. Единственият адресат на ценността е общественият човек. 

Може да се обобщи, че ценностите са форма на проявление на обществе-
ни отношения (включително и човешкия индивид като исторически конкрет-
но единство от и продукт на обществените отношения), които определят 
същността и посоките на социалния прогрес, предмета на материалните и 
духовните потребности на обществото, социалната група, индивида, соци-
алните стандарти на тяхното поведение.

Всеки прогрес възниква в конкретна ценностна атмосфера и сам по себе 
си носи ценностна натовареност, дестабилизира или укрепва съществува-
щия ценностен порядък, формира или разрушава някакви ценности. Новото 
демократично общество започва, носи и реализира определени ценности, кои-
то са израз на целевата, преобразуваща човешка дейност за осъществяване 
на човешки мечти и проекти, за постигане на нещо ново и желано. 

Бързият научно-технически прогрес доведе до известно преливане на от-
делните ценностни пластове. Ценностите на всекидневието, на бързото при-
добиване и бързите ефекти като че ли „засенчиха“ универсалните ценности. 
Трябваше да се появят например екологичните заплахи, за да се разбере, че 
бързата индустриализация не е свързана единствено с благото и доброто. 

Изменяйки условията на живот, нововъведенията внасят промени и в цен-
ностната сфера, в моралните интереси и потребности на хората, в предста-
вата им за добро, ценно, красиво и т.н. Промяната в ценностната система 
като ефект от новостите в обществото не се отнася само до отделно звено, 
а до цели комплекси от ценности и в крайна сметка до цялата система.

Социалните промени – научно-технически, културни, битови – в бързо 
променящите се демократични общества са толкова значителни, че извеж-
дат на преден план нова система от идеали, принципи, норми и ценности. 
Динамизирането на човешката дейност осъществява нови равнища на цен-
ностно изменение. В тази връзка европейските ценности са социалната нор-
ма на европейското демократично общество, негов надстроечен структурен 
елемент. Те отразяват сложната динамична система личност – европейски 
гражданин – Европейски съюз. 
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Затова в новите обществено-икономически условия в Европа, когато 
се говори за европейски ценности,  трябва да се разбират отношенията 
обект–субект в процеса на интеграция на европейските народи. 

Интеграцията на континента от 50-те години на миналия век довежда 
до нови норми на взаимоотношения, до ново ценностно ориентиране към мира, 
свободата, равнопоставеността, солидарността, зачитането на човешките 
права и свободи, върховенството на закона, демокрацията. Обединена Евопа 
освен като икономически съюз е общност, основана на общи ценности. Те мо-
гат да съществуват и да се проявяват само в едно демократично общество, 
където се спазват заложените принципи и закони, в което народите в изграж-
дането на все по-тесен съюз помежду си са решени да споделят мирно бъдеще. 
В чл. 2 на Договора за Европейския съюз се посочва, че „Съюзът се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокра-
цията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата 
на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцин-
ства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито харак-
теристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедли-
востта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Кои фактори формират ценностната сис-
     тема на едно общество?

2. Определете връзките, които съществуват в триъгълника човек–обще-
             ство–ценности?  

3. Възможна ли е европейската интеграция
     само на основата на икономическите 
           принципи? 

4. Кои са предпоставките за развитието на
           европейското общество?
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5. Смятате ли, че съвременният български гражданин трябва да приема и 
европейските ценности? 

Интернет източници: 

http://humaig.blogspot.com/2011/04/blog-post_23.html
http://wn.com/Values_education

ДЕЙНОСТ 2: Кои са основните европейски ценности?

•  Стъпка 1. Запознаване с основните европейски ценности 
Време: 40 мин.
Метод: групова работа, разделен постер 
Материали: постер, листове, флумастри

Подготовка 
Голям постер/дъска предварително се разделя на две половини по дъл-

жина. В горната част се написва въпросът: „Избройте европейските ценнос-
ти?“, а в едната половина се записват европейските ценности, определени в 
чл. 2 на Договора за Европейския съюз: мир, свобода, зачитане на човешките 
права и свободи, върховенство на закона, демокрация. Те могат да бъдат до-
пълнени със зачитане на човешкото достойнство, равенството, плурализма, 
недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността, ра-
венството между жените и мъжете.

Тази част се покрива с лист/плат. 

Дейност
Провежда се работа по групи. Учениците се разделят на няколко групи, 

като всяка има не по-малко от 5 човека. Груповата работа изисква определяне 
на представител на групата, активно участие на всеки с предложения и об-
съждане, и излизане с общо предложение по дадената задача. 

След 15 мин. представителите на всяка група съобщават резултата от об-
щата работа. Предложенията на групите се записват на свободната половина 
на постера/дъската. 

С помощта на учителя учениците правят сравнения, групиране, обобще-
ния, открояват общите предложения. 

Дискусията приключва с откриване на другата половина на постера и 
сравняване на написаното от двете половини. 

•  Стъпка 2. Възприемане на европейските ценности 
Време: 30 мин.
Метод: рисуване на идея, групова работа
Материали: листове, флумастри, пастели, цветни моливи и бои
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Подготовка 
Набавяне на необходими помощни материали – листове, флумастри, пас-

тели, цветни моливи и бои.
 
Дейност
Участниците се разделят на малки групи. Дава им се задачата да нари-

суват европейска ценност по избор. Всяка група прави избор на европейска 
ценност, която да бъде обект на творческо изобразяване. 

Така на учениците се предоставя възможност да разгърнат своето въоб-
ражение, да дискутират, да направят връзки и асоциации, да разсъждават и да 
изразят своето виждане и нагласа чрез рисуване. 

Рисунките на групите може да се окачат на видимо място.
 
В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Нормите в едно общество се съотнасят с цялостната ситуация, в 
която се намира личността, ценностите – със специфичния комплекс от 
дейности, изпълнявани от личността. Те отразяват връзката между по-
требностите на човека, ситуациите на тяхното удовлетворяване, идеала и 
идеята, към които се стреми. Запазването на мира и възстановяването на 
Европа е основният стремеж на европейците след опустошителната Вто-
ра световна война. Идеята на Жан Моне за обединена Европа чрез иконо-
мическа интеграция води до „нов манталитет“ в Европа, до нови норми на 
взаимоотношенията. Те спомагат за осъществяване на „сближаване“ чрез 
„сливане на интересите на европейските народи“, почиващо на принципа на 
„равнопоставеността“. 

Вече шест десетилетия европейската интеграция доказва, че е наме-
рен успешен проект за обединена Европа. Трайните връзки, които установи 
между европейските народи, направиха Европейския съюз зона на мира, ос-
новаваща се на свободата, законността, социалната справедливост и демо-
крацията. 

Ценностите на Европейския съюз не са непознати за аксиологията (те-
орията за ценностите). Те могат да бъдат открити и в издигнатите преди 
две столетия от Френската революция идеали за свобода, равенство и брат-
ство. Те все още не са изгубили своята сила и са валидни и днес за „хармонич-
ното и балансирано развитие“, за „икономическото и социално сближаване 
между държавите членки на ЕС“. (Център за европейски изследвания. Ос-
новни договори на Европейския съюз. Том 2. С., 1997, с. 12)

В тези ценности прозират и идеите на първите документи, проклами-
ращи правата на човека (Велика Харта – 1215 г., Декларация по човешките 
права – 1628 г., Петиция за човешките права – 1689 г.). Съобразно новия 
механизъм на функциониране на Съюза между европейските държави се до-
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бавя и принципът за свободното движение на хора, стоки, услуги и капита-
ли. Така европейската ценностна система се явява своеобразно интегриране 
на по-ранни отношения на значимост към съвременните взаимоотношения, 
продиктувани от обединителните процеси на демократичните европейски 
общества. Затова в новите обществено-икономически условия в Европа, ко-
гато се говори за европейски ценности, би следвало да се разбират отноше-
нията обект–субект в процеса на интеграция на европейските народи. 

Европейските ценности са залегнали в Учредителните договори на Евро-
пейските общности (1951, 1958), в Маастрихтския договор (1993), в Договора 
за Европейския съюз след неговата ревизия от Лисабонския договор (2009), как-
то и в Европейската конвенцията за защита на правата на човека и основни-
те свободи (1950), в Европейската социална харта (1989), в Хартата на основ-
ните права на ЕС (2000). Европейските ценности са част и от нормативните 
документи в страните, ратифицирали горните документи. Тези документи 
регламентират принципите, на чиято основа се осъществява интеграция-
та на европейските народи, лансират правилата и нормите на отношения в 
съвременното общество, защитават упражняването на правата и свободи-
те без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, 
религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, 
принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг 
някакъв признак, гарантират право на равен старт и равни възможности. 

Изграждането на Европейския съюз е непрекъснато развиващ се про-
цес. Нарастването на броя на държавите членки (27 държави през 2012, 
28 държави след присъединяването на Хърватска през 2013 г.) неминуемо 
води до увеличаване на икономическите, социалните и културните различия 
в него. Единният европейски пазар и общата европейска валута се оказват 
недостатъчни за осъществяване на политическото единство на ЕС. Първо-
началните фактори за обединение – желанието за мир, защитата от външ-
ните заплахи и икономически растеж, са съизмерими с духовния фактор за 
европейската интеграция – европейското културно наследство и европей-
ската ценностна система. Те стават неизбежно все по-значим източник на 
единство и сближаване, условие, спомагащо за обединение на европейските 
народи, което ще продължи да действа дори когато националните икономи-
чески интереси се разминават или противопоставят. 

Европейската ценностна система е от особено значение за европейското 
пространство, където се срещат и преплитат различни исторически форми-
рали се култури, бит, традиции. Тя спомага хората да живеят заедно на ши-
роки географски пространства и да осъществят интеграционните процеси на 
континента чрез взаимно уважение, опознаване и обмен. Така търсенето на 
хармония между европейския икономически регион (единния пазар) и ценности-
те на европейците (колкото и разнообразни да са те) може да бъде определено 
като нов фундаментален политически казус и като нов научен проблем.
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Приемането и утвърждаването на основните европейски ценности се 
оценява като предпоставка за обединяването на европейските страни в 
жизнеспособен политически съюз на ХХІ век. Затова те се включват в Ли-
сабонския договор (2009), където за първи път юридически се регламентира 
европейската ценностна система. Тя обединява ценности като: „човешко 
достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава, както и 
зачитане правата на човека. Те са общи за всички държави членки, които 
имат общество на плурализъм, толерантност, справедливост, солидарност 
и недискриминация.“ Договорът от Лисабон утвърждава ЕС като общност 
от ценности с обединена икономика и обща парична единица. Водещи са „за-
силването на личната свобода, сигурността и правосъдие“. Заедно с Лиса-
бонския договор Хартата за основните права придобива юридическа сила. 
Така съвременна обединена Европа се явява зона на просперитет, на свобода 
на личността, на човешки и юридически права, на демокрация, на справедли-
вост и на сигурност. Залага се на общите европейски ценности като основа 
на интеграцията на европейските народи, която създава „пространство на 
търпимостта“ към и приемането на различието, както и за признаване на 
ценностния плурализъм в собственото общество. На тази база евроинтегра-
ционните процеси се разглеждат през призмата на „баланса и хармонизира-
нето“ на „идентичността“ и „интеграцията“, а не на тяхното противо-
поставяне и конфронтиране. Приема се, че това може да бъде постигнато 
само по пътя на диалога, съгласието и партньорството. Би било невъзможно 
да се развива европейската интеграция, ако се пренебрегват малките социал-
ни групи, „малките“ култури и „малките“ държави. 

Цел на обединяваща се Европа е създаването на общество на справедли-
вост и напредък, опиращо се на богатството и разнообразието на културите. 
В това европейско общество една от основните ценности се явява солидар-
ността между европейските народи. Това е готовността за икономическа 
подкрепа или оказване на конкретна взаимопомощ. Тя не може да бъде нало-
жена от европейските институции; тя трябва да е нещо повече от инсти-
туционална солидарност. Необходимо е да бъде почувствана от отделните 
жители на Европа, което означава те да бъдат възпитани в европейските 
ценности, да бъде формирано чувството им за европейска принадлежност.

Членството на страната ни в Европейския съюз означава да разбираме 
Европейския съюз като система, основаваща се на ценности, които не под-
лежат на преговори. Те трябва да бъдат опознати, възприети и изградени 
в новото българско общество, което желае да бъде част от европейското. 
Затова сред основните задачи на съвременното образование и възпитание е 
изграждането и утвърждаването на тези европейски ценности. България 
безспорно е част от голямото европейско семейство и със своите особено-
сти и индивидуалност, със своите уникални и неповторими черти е част от 
европейското многообразие. 
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Въпроси за обсъждане с учениците:
1. До каква степен учениците са приели европейските ценности като лич-

ностна нагласа.

Провежда се анкета сред учениците. 

Подготовка
Правят се необходимият брой копия на предложената анкета. Раздават се 

на учениците със задачата в рамките на 30 мин. да допишат изреченията и да 
довършат мисълта.

Обобщаване в процентно състояние.

Дейности 
Провеждане на анкетирането, обработка на получените резултати, изводи.

АНКЕТА
(изследване чрез дописване на изречение)

Най-учтиво Ви молим да допишете изреченията и да довършите мисъл-
та с цел определяне до каква степен се познават и разбират европейските 
ценности.

1. Европейските ценности са
........................................................................
2. Европейското общество се отличава с 
...............................................................................
3. Европеецът е гражданин, който се отличава със съзнание (манталитет), 

което се изразява в: 
..........................................................
4. Културите на различните народи трябва да 
........................................................................
5. Толерантността предполага 
.......................................................................
6. В обединена Европа границите 
......................................................................
7. Когато се срещам или общувам чрез интернет с хора от други страни
........................................................................
8. Хората в европейските страни 
.......................................................................
9. Да си член на европейското семейство означава
.............................................................................. 
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10. Всички европейци са длъжни да 
.................................................................................
11. Хората в Европейския съюз се отнасят към човешките права 
...................................................................
12. Децата европейци 
....................................................................
13. Децата европейци се ползват от 
........................................................................
14. Свободата е 
........................................................................
15. Мирът е 
............................................................................
16. Демокрацията е
.....................................................................................
17. Гражданите с европейско съзнание не могат да останат безразлични към 
.................................................................
18. Поведението на европейския гражданин се отличава с 
.................................................................
19. Аз се чувствам/не се чувствам европеец, защото 
..................................................

2. Провежда се дискусия: 
„Какви качества трябва да притежавам, за 
да мога да се вписвам в европейското обще-
ство?“ 

Интернет източници: 

http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/how/evolution/article_7144_
bg.htm
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/
http://www.bg-pravo.com/2009/12/1_27.html
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/
ai0033_bg.htm
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_bg.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/rights_values/index_bg.htm
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/bg/oj/2007/c_303/c_30320071214bg 
00010016.pdf

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm

ДЕЙНОСТ 3: Толерантността – основен принцип на общуване в ев-
ропейското общество

•  Стъпка 1. Определяне на съдържанието на понятието „толерант-
ност“ 

Време: 15 мин.
Метод: интерактивна дискусия
Материали: постер, листове, флумастри 

На учениците се поставя задачата да дадат синоними на толерантността. 
В рамките на 1 мин. последователно всеки участник дава по едно предложе-
ние. Всички предложения се записват на постер/дъска. Те се обсъждат, гру-
пират, обобщават, като се открояват основните предложения. На тяхна база се 
излиза с обща формулировка за понятието „толерантност“. 

•  Стъпка 2. Приемане на толерантността като норма на поведение в 
европейското общество. Предложете „етичен кодекс на ЕС“
� На учениците се поставя задачата да определят правилата на толе-

рантното общуване
Време: 30 мин.
Метод: мозъчна атака
Материали: постер, листове, флумастри

Провежда се мозъчна атака. Всеки ученик има право да предлага и защи-
тава твърдения, независимо от мнението на останалите. Никой няма право да 
прекъсва говорещия, да го репликира или критикува. Участник може да дава 
по няколко предложения. Ученик записва на постера/дъска предложенията на 
съучениците си. 

След като се представят различните индивидуални мнения се правят 
сравнения, анализ, групиране, обобщаване и открояване на основните пред-
ложения. 

� На учениците се поставя задачата да определят проявите на европей-
ското общуване

Време: 30 мин.
Метод: панелна дискусия, групова работа, противопоставяне
Материали: постер, листове, флумастри
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Подготовка
Постер/дъска се разделя на две колони, като в началото на едната се за-

писват характеристиките на толерантното поведение, а на другата – на нето-
лерантното. 

ПОКАЗАТЕЛИ ТОЛЕРАНТНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

НЕТОЛЕРАНТНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

Формална/училище/
университет

Неформална

Работна

Дейност
Учениците се разделят на две групи. На едната се дава задачата да опре-

дели в какво се изразява „толерантното поведение“, а на другата – „нетоле-
рантното поведение“. 

Учениците работят 20 мин. в екип. Всеки в групата прави предложения, 
те се дискутират и систематизират. Представителят на групата записва на лист 
обобщените предложения. 

В рамките на 5 мин. представителят на всяка група съобщава резултата 
от работата�£�и записва предложенията на групата в съответната колона на 
постера/дъската.

Учителят прави анализ, изводи и обобщение. 

� На учениците се поставя задачата да определят нетолерантната лич-
ност.

Време: 30 мин.
Метод: мозъчна атака, дискусия, противопоставяне
Материали: постер, листове, флумастри

Подготовка 
Предварително на постер/дъска се чертае таблица от две колони, като в 

началото на едната се записва „толерантната личност“, а на другата – „нето-
лерантната“. Колоната за толерантната личност се попълва. 
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ТОЛЕРАНТНАТА ЛИЧНОСТ НЕТОЛЕРАНТНАТА ЛИЧНОСТ

Уважава мнението на другите
Доброжелателна е

Готова е за съвместна работа

Разбира и приема другите
Любознателна
Снизходителна
Доверява се
Хуманна/човечна
Усмихната
Прави комплименти

Дейност 
На учениците се поставя задачата да предложат съответните противопо-

ложни черти на толерантната личност; записват се на постера/дъската.
Учениците дават своите предложения, като се вписва предложението, кое-

то най-добре кореспондира с посоченото в другата колона. 
След попълването на втората колона от таблицата учителят прави обоб-

щение.  

ТОЛЕРАНТНАТА ЛИЧНОСТ НЕТОЛЕРАНТНАТА ЛИЧНОСТ

Уважава мнението на другите Изразява нетърпимост и пренебрежение

Доброжелателна е Не разбира другите

Готова е за съвместна работа Игнорира другите

Разбира и приема другите Егоистична

Любознателна Раздразнителна
Снизходителна Равнодушна

Доверява се Недоверчива

Хуманна/човечна Цинична, агресивна

Усмихната Намръщена

Прави комплименти Не признава успехите на другите
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� Избиране на мис и мисис „толерантност“
Време: 20 мин.
Метод: състезание

След изясняване на толерантното поведение и характеристиките на то-
лерантната личност се провежда анонимна анкета с цел определяне на най-
толерантното момиче за мисис „толерантност“ и на най-толерантното момче 
за мистър „толерантност“.

На участниците се раздава лист с копирана долната таблица. Всеки по-
пълва своето предложение. 

Анкетите се събират и обобщават.
Личностите, събрали най-много гласове, се обявяват съответно за мисис 

и мистър „толерантност“.

А Н К Е Т А

Най-учтиво Ви молим да дадете предложение за съученик/участник
и съученичка/участничка, които отговарят на следните характеристики:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЪУЧЕНИЧКА/
УЧАСТНИЧКА 

СЪУЧЕНИК/
УЧАСТНИК

Уважава мнението на другите 
Доброжелателен 
Готов за съвместна работа 
Разбира и приема другите 
Неконфликтен, снизходителен 
Доверява се 
Хуманен/човечен 
Любознателен 
Усмихнат, позитивен

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ
Доскоро думата „човечество“ беше по-скоро абстрактен термин, лишен 

от реална динамика и вътрешни връзки. Човешката личност се съизмерваше 
най-вече със своята национална, религиозна или етническа принадлежност, 
т.е. с определена традиция и онаследени характеристики. Сега в по-голяма 
степен тя е въпрос на личен избор. 

В обединена Европа се установява нов тип демокрация, в която се про-
меня отношението както към човека, така и към „другия“, различния. Той 
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вече не се схваща като част от външното пространство, а се осъществява 
съжителство и взаимно обогатяване. За това са необходими умения да се 
живее с различията, да се споделят общи ценности, но и да не се пренебрег-
ват личните. Това е процес на взаимно приемане, при който различието се 
интегрира, без да се наруши целостта, процес, чиято основна цел е изграж-
дането на нов тип обединение, съюз на различията, а не на еднаквостта. 
Сплотяване, включващо приобщаването, а не премахването. Единство, при 
което се постига преодоляване и на универсализма, и на раздробеността; 
приемаме човека такъв, какъвто е, без значение от каква националност и 
вяра е, как изглежда, каква култура и традиции има.

С „Декларацията за нетолерантността – една заплаха за демокрация-
та“ от 14.03.1981г [Ib.], Съветът на Европа заявява ясната си и твърда 
позиция относно толерантността като основна ценност на съвременното 
общество: „...толерантността и уважението към достойнствата на всич-
ки хора е база на едно демократично и плуралистично общество“. Осъжда 
се „всяка форма на нетолерантност – независимо каква е по произход, вдъх-
новение или цел – тя е форма на насилие“. Дават се насоки за осъществява-
нето на „образование за спазване на човешките права..., за изграждане на 
активен климат на разбирателство и признаване качествата на другите 
култури“. 

Толерантността се разбира не като отстъпка, снизхождение или при-
миряване, а преди всичко като активно отношение, формиращо се на база-
та на признаването на универсалните права и основните свободи на човека. 
Толерантността е коректност, лоялност, зачитане, търпимост, приемане, 
консенсус. Тя не може да служи като оправдание на посегателството към 
основните ценности. Тя е задължение, способстващо утвърждаването на 
плурализма, демокрацията, спазването на законите и отказването от дог-
матизма, от абсолютизирането на истината. 

Толерантността в отношенията между хората не означава търпи-
мост към социалната несправедливост, отказване от своите или отстъп-
ване пред чуждите убеждения, а означава, че всеки е свободен да се при-
държа към своите убеждения и ценности, като признава същото право по 
отношение на другите да съхраняват своята индивидуалност, без налагане 
на възгледите си. 

Толерантност е сътрудничество в дух на партньорство, готовност да 
се съобразяваме с чуждото мнение, поведение и религия, уважение на чо-
вешкото достойнство, зачитане правата на другите, приемане на другите 
каквито са, способност да се поставиш на мястото на другия, отказ да до-
минираш над другите, да им причиняваш болка, насилие и вреда.

Толерантността изключва предубеждението и предразсъдъците, етно-
центризма (приемане само на собствените ценности и традиции като най-
добри и налагането им на останалите). 
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Възпитанието в дух на толерантност следва да се разглежда като не-
отложен императив за нетърпимост към насилието и отчуждението, про-
тиводействие на влиянието, придизвикващо чувство на страх и отчуждение 
по отношение на другите. То трябва да способства формирането на чувство 
за уважение на човешкото достойнство и индивидуалност, недопускане на 
конфликти или да се разрешават с ненасилствени средства, изграждане на 
навици у младежите за независимо мислене, критично осмисляне, изгражда-
не на съждения, основани на моралните ценности, отворени за възприемане 
на други култури, способни да ценят свободата. 

Европейското общество е среда на разбирателство и сплотеност, в кое-
то принципите на толерантно общуване са приоритетни: уважавай събе-
седника, отстоявай собственото си мнение тактично, търси най-точните 
аргументи, бъди справедлив, признавай правото на другия, изслушвай, не пре-
късвай събеседника, стреми се да бъдеш учтив към всички.

Особено показателен за ценностите в ЕС е преамбюлът на Договора за 
Европейския съюз. 

ИЗВАДКИ ОТ ПРЕАМБЮЛА НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ

РЕШЕНИ да поставят началото на нов етап в процеса на европейска 
интеграция, започнат със създаването на Европейските общности,

ВДЪХНОВЕНИ от културното, религиозното и хуманистичното наслед-
ство на Европа, от което са се развили универсалните ценности на ненакър-
нимите и неотчуждими права на човешката личност, както и свободата, 
демокрацията, равенството и правовата държава; 

КАТО НАПОМНЯТ историческото значение на края на разделението на 
европейския континент и необходимостта да се създаде стабилна основа за 
изграждането на бъдеща Европа,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ своята привързаност към принципите на свобо-
дата, демокрацията и зачитането правата на човека и основните свободи, 
както и принципа на правовата държава,

ПОТВЪРЖДАВАТ, че зачитат основните социални права, определени в Ев-
ропейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., и в Хар-
тата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., 

КАТО ЖЕЛАЯТ да задълбочат солидарността между своите народи 
при зачитане на тяхната история, култура и традиции,

КАТО ЖЕЛАЯТ да засилят демократичното и ефикасно функциониране 
на институциите, така че да им дадат възможност в единна институцио-
нална рамка по-успешно да осъществяват поверените им задачи,

РЕШЕНИ да постигнат укрепването и сближаването на своите иконо-
мики и да създадат икономически и паричен съюз, включващ в съответствие 
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с разпоредбите „на настоящия договор и на Договора за функционирането 
на Европейския съюз единна и стабилна валута,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да насърчават икономическия и социалния напредък 
на своите народи, отчитайки принципа на устойчивото развитие и в контек-
ста на изграждането на вътрешния пазар и на засилено единство и защита 
на околната среда, както и да осъществяват политики, които гарантират 
успореден напредък в икономическата интеграция и в останалите области,

РЕШЕНИ да създадат общо гражданство за гражданите на своите 
държави,

РЕШЕНИ да осъществяват обща политика в областта на външните 
отношения и сигурността, включително постепенното изработване на 
обща отбранителна политика, която би могла да доведе до обща отбрана в 
съответствие с разпоредбите на член 17 и да укрепват по този начин евро-
пейската идентичност и нейната независимост с цел насърчаване на мира, 
сигурността и напредъка в Европа и в света,

РЕШЕНИ да улеснят свободното движение на хора и същевременно да 
гарантират безопасността и сигурността на своите народи, като уста-
новят пространство на свобода, сигурност и правосъдие в съответствие с 
разпоредбите на настоящия договор и на Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

РЕШЕНИ да продължат процеса на създаване на все по-тесен съюз 
между народите на Европа, в който решенията се приемат възможно най-
близо до гражданите в съответствие с принципа на субсидиарност,

С ОГЛЕД да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за напредъка на 
европейска интеграция,

РЕШИХА да създадат Европейски съюз, като за тази цел посочиха за 
свои упълномощени представители....

В контекста на изложеното понятието „европеец“ придобива ново из-
мерение и ново съдържание. То надхвърля определението в българския тълко-
вен речник „европеец – жител на Западна Европа, добре възпитан, цивилизо-
ван човек“. Да бъдеш европеец в началото на ХХІ век означава да участваш 
в едно огромно мултикултурно пространство с изградени общи ценности, 
където движението, обменът, диалогът между хората, между културите 
са факторите за иновация и креативност. 

Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Дайте обосновка на своето твърдение:
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ТВЪРДЕНИЕ ОБОСНОВКА
Ние (не) заслужаваме доверието на Европа, 
защото: 
Ние (не) поддържаме високо ниво, тъй като:
Ние последователно (не) изграждаме: 
Ние (не) успяваме заедно, защото:

2. Нарисувайте толерантността.

Интернет източници: 

http://www.europeanvalues.net/
http://www.evropskehodnoty.cz/en/
http://slides.bg/362/

ДЕЙНОСТ 4: Европейската ценностна система – фактор за обща 
съдба

•  Стъпка 1. Европейската ценностна система – фактор за обща съдба
Време: две седмици
Методи: самостоятелна работа, РР-презентация, компютърна творба, 

есе, рисунка 

На учениците се поставя за индивидуална самостоятелна работа темата: 
„Европейската ценностна система – фактор за обща съдба“. 

В рамките на две седмици те трябва да изразят своето мнение и отно-
шение по темата, като разработят и подготвят съобразно своите желания и 
нагласа: РР-презентация, есе, рисунка или компютърна творба. 

Най-добрите творби на учениците се представят пред класа или на по-
голям форум. 
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КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ: КОЙ СЪМ АЗ?
КОИ СМЕ НИЕ? КОИ СА ТЕ?

Д-р Николина Цветкова

АНОТАЦИЯ
Културата е във фокуса на много научни дисциплини и теории, като всяка 

от тях предлага свои определения за култура и класифицира нейните специ-
фични проявления. 

Изучаването на културата, свързана с езика, който се говори от дадена гру-
па хора, получава все по-голямо внимание в процеса на езиковото обучение в 
средното училище (това важи както за първия, така и за следващите езици, като 
в нормативните документи те се определят като „роден“ – български, „първи 
чужд“ и „втори чужд“ език, за да се разграничат от „майчиния език“ на отделни 
общности в нашата страна, който се изучава в свободно избираеми форми). 

Предложената последователност от самостоятелна работа и интерактив-
ни методи (работа по двойки, в групи по трима, интерактивна дискусия) под-
помага осмислянето на същността на понятия като култура и идентичност. Не 
се посочва строго определено време за работа за отделните дейности и техни-
те стъпки, тъй като в зависимост от личния опит и интересите на учениците, 
както и от вида на училището, може да се наблегне на една или друга от тях1. 

Разработената тема може да се използва като въвеждаща към темите за 
Европейския съюз и многообразието от езици в Европа, за междукултурните 
срещи или за европейската идентичност.

ЦЕЛИ СЕ учениците:
• да осмислят понятието култура;
• да се запознаят с понятието за идентичност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Учениците да:
• осмислят значението на културата на дадена група за индивида;
• осъзнаят собствената си комплексна идентичност;
• придобият отношение на отвореност и толерантност към комплексните 

и сложни идентичности на другите.

1 Методическите предложения са изготвени в дискусия и с помощта на учители, участници 
в проекта.
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ПЛАН

Дейност 1: Какво разбирам под „култура“?
Тази дейност подтиква учениците да разсъждават за това какво предста-

влява културата, като достигнат до разбирането за културата като сложен ком-
плекс от споделени вярвания, ценности и идеи, които помагат на дадена група 
да „разбере“ живота наоколо и казва как да се живее.

Дейност 2: Историята на моето име
В рамките на тази дейност учениците изследват името като същностна 

част от собствената идентичност.

Дейност 3: Кой/коя съм аз?
Целта на тази дейност е да подтикне учениците да разсъждават от какви 

елементи се състои идентичността и да достигнат до извода, че тези елементи 
се намират в динамично равновесие, че те могат да се променят с времето 
или съобразно специфичните условия на културната среда. От друга страна, 
дейността води към идеята за уважение и толерантност към сложните иден-
тичности на другите.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Какво разбирам под „култура“?

Стъпка 1. Изясняване на понятието култура. Самостоятелна работа
Представете накратко целите на дейността. Всеки ученик работи самос-

тоятелно по следната таблица, като поставя отметка в колоната „Да“ или „Не“ 
срещу всяко твърдение, в зависимост от това дали смята, че то представя еле-
мент на културата. На празните редове може да добави още твърдения, ако 
смята, че са пропуснати важни според него елементи от културата. 

След приключване на самостоятелната работа учениците преминават 
към следващата стъпка. На този етап не е необходимо да се коментират 
техните идеи.
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Кои от твърденията представят елементи на културата?

ТВЪРДЕНИЕ ДА НЕ

Литературата на дадена страна
Историята на дадена страна
Поздрави и обръщения
Хранителните навици
Националната кухня
Ежедневните предмети
Религиозните ритуали
Взаимоотношенията между хората

Поведението, което се счита за приемливо сред 
дадена група хора

Фолклорът

Образователната система на дадена страна

Стъпка 2. Изясняване на понятието култура. Работа в групи по трима
Поставете учениците в групи по трима; всеки от участниците представя 

своите идеи за това що е култура на базата на горната таблица. Насърчете 
участниците в групите да се опитат да постигнат консенсус.

Представители на всяка група представят резултатите от дискусията си, 
като обосновават достигнатите изводи. Провежда се интерактивна дискусия за 
обсъждане на предложенията на всяка група и достигане на обща представа.

Обобщете какво е култура, като наблегнете на идеите, представени в ру-
бриката „В помощ на учителя“.

При работата в групи по трима може да подходите и по следния начин: 
В рамките на 15 мин. участниците във всяка група дават предложения, като 
записват идеите на лист, дискутират ги и ги групират, открояват ключови 
думи и дават формулировка, с която всеки от групата е съгласен. След това 
представител на всяка група записва на постер/дъска предложението за фор-
мулиране на понятието „култура“
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

„В най-широк смисъл културата се отнася до всичко, свързано с обичаи-
те, институциите, постиженията на дадена страна, група или общност. 
Тя може да се раздели на два типа – Култура с голямо „К“ и култура с малко 
„к“. Културата с голямо „К“ се отнася до изкуството, музиката и лите-
ратурата на дадена нация или етническа група… Културата с малко „к“ 
се отнася до ежедневната ни култура и включва всичко, което ние науча-
ваме в училище, обичаите на нашето общество, как например се различава 
животът на мъжете от този на жените, по кое време ставаме и кога си 
лягаме, какво правим в свободното си време, какво ядем и т.н.“ (Gill, S. and 
M. Chankova 2002:1).

Някои от елементите на тази система от обичаи и вярвания могат да 
бъдат явни, а други – скрити. Това, че посредством усвояването на собст-
вена култура нейните представители придобиват сходен начин на мислене, 
сходни физически черти, както и сходни социални умения и поведение, не оз-
начава, че дадена култура не съдържа конфликтни или взаимоизключващи 
се послания, които изискват постоянна интерпретация. Също така е въз-
можно интерпретациите на отделните членове на дадена група да бъдат 
коренно различни едни от други. От друга страна, основен белег на култура-
та е нейната отвореност и способността�£�да се влияе от други култури 
(Холидей, Хайд и Кулмън, 2004: 60). 

ДЕЙНОСТ 2: ИСТОРИЯТА НА МОЕТО ИМЕ

Стъпка 1. „Уточняване“ на понятията
Запишете на дъската или прожектирайте на предварително подготвен 

PowerPoint слайд следното определение за идентичност.

Идентичността се равнява на 
– името на даден човек или на това кой/какъв е той/тя;
– качествата и отношенията, притежавани от даден човек или група 

хора, които ги правят различни от други (групи) хора.

Поканете няколко ученици да посочат ключовите думи в него („името на 
човек“, „личните качества“, „група от хора“, „различни“). Използвайте идеите 
от рубриката В помощ на учителя.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ
Най-общо казано, идентичността на един индивид представлява онези 

съставни характеристики, които го определят като именно този индивид, 
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без които той не би бил човекът, който е. Има различни класификации на 
типовете идентичност. Като цяло можем да кажем, че тя може да бъде 
лична, социална, човешка (Б. Парех), колективна (разделяща се на полова, 
регионална, социално-икономическа, етническа и религиозна според Антъни 
Смит) и пр.

Стъпка 2. Споделяне на лични преживявания
Подредете учениците в кръг. Дайте им време, за да помислят как да пред-

ставят „историята“ на своето име, като използват зададените въпроси. Започ-
нете с представяне на историята на своето име. 

Въпроси:
Как и защо си получил/а своето име?
Какво означава то?
Имаш ли лична история, свързана с твоето име? Разкажи я.

В посока на часовниковата стрелка учениците разказват своите истории. 
Ограничете времето за представяне до 3–4 мин. на човек.

Обобщете „историите“, като подчертаете още веднъж централното място, 
което заема името за идентичността на индивида. Може да се дискутират по-
ложителните или отрицателните чувства и усещания, споделени от учениците 
във връзка с това как са получили своето име или как околните го възприемат, 
като имате предвид, че тези въпроси може да са болезнени или чувствителни 
за някои от учениците. 

Тъй като може да се очаква, че някои носят имената на баба, дядо или 
друг роднина, може да разширите темата, като дискутирате как се формират 
фамилните имена в България.

ДЕЙНОСТ 3: Кой/коя съм аз?

Стъпка 1. Осмисляне на елементите на собствената идентичност
С помощта на следната таблица всеки участник определя себе си. 

По желание учениците могат да допишат таблицата, като включат и дру-
ги елементи, които според тях са същностни за определянето на тяхната 
идентичност. 
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КОЙ/КОЯ СЪМ АЗ?

Роли в живота
(напр. дъщеря, син, ученик, ученичка, 

природозащитник/чка)
Предпочитания

(любима група, стил на обличане, спорт, 
който практикуваш и пр.)
Място, където си роден/а 

или където живееш
Принадлежност към малцинствена група

Религиозни убеждения

Това, което не искаш да бъдеш

……………………………………….

……………………………………….

След като попълнят таблицата самостоятелно, обяснете на учениците, че 
идентичността може да се изобрази като глава лук, в която има много пласто-
ве („люспи“) и след това да запишат кои са най-важните елементи на тяхната 
идентичност, като ги подредят от 1 до 5 на фигурата (номер 1 е най-важният 
за личността елемент). Учениците работят върху копия на долупредложената 
схема, която изобразява многопластовата идентичност на човека. 

Използвана е схемата от http://eycb.coe.int/edupack/08.html

Ако смятате, че задачата би ги затруднила, може да подготвите предвари-
телно един пример за себе си, който да обсъдите с тях, преди да ги насочите 
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към самостоятелната задача. След това учениците обозначават самостоятелно 
„люспите“ от своята „глава лук“.

Стъпка 2. Сравняване на идеи. Дискусия
След като участниците приключат със самостоятелната работа по изпъл-

нението на поставените две задачи, си разменят попълнените схеми. Обсъждат 
еднакви и сходни елементи, анализират различията в своите идентичности. 

Накрая организирайте дискусия, в която учениците да изразят изводите 
си за своята идентичност. Насочете ги, че идентичността е сложен и динами-
чен комплекс от черти, променящ се според различните ситуации, в които чо-
век е поставен. Определението за идентичността ни зависи от това как ние се 
възприемаме, как възприемаме групата/групите, с които се идентифицираме, 
как другите ни възприемат и пр. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Може да дискутирате и върху следното: „Въпросът кои сме ние и кои 
са те е свързан със социалната ни идентичност, а тя е свързана с ценности 
и символи. Ние разделяме хората на групи, защото сякаш имаме нужда да 
се отграничим от другите. Имаме нужда да придадем ценност на групата, 
към която принадлежим (класа, семейство, приятели), което пък ни дава 
положителна оценка за себе си. Опасността е да не придаваме отрицателни 
оценки на хората, които не принадлежат към нашата група. Поставянето 
на хората в „кутии“ ги лишава от възможността да бъдат нещо друго.“ 
(All Different, All Equal, Education Pack, http://eycb.coe.int/edupack/08.html)
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ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Пенка Христова
докторант в катедра „Европеистика“

АНОТАЦИЯ

Целта на тази тема е учениците, без да имат предварителни познания по 
темата за европейската идентичност, да бъдат провокирани да разсъждават 
върху това какво представлява Европа за тях, чувстват ли се част от нея, осъз-
нават ли наличието на общо европейско наследство, познават ли европейско-
то гражданство, европейските символи и т.н., като паралелно се прави съпос-
тавка с принадлежността към родното място и родината.

Темата може да бъде разгледана след приключване на работата по тази за 
комплексността на идентичността. Тя е пряко свързана и с темата за много-
езичието в ЕС, както и с темата за европейските ценности.

ЦЕЛИ се учениците:
• да обменят мисли и представи, за да могат да формират своето разбира-

не за приндалежност към Европа;
• да обогатят разбирането си за понятието идентичност;
• да съпоставят някои елементи на националната и европейската иден-

тичност, за да достигнат до разбиране за европейска идентичност и някои 
нейни основни аспекти;

• да се запознаят с основните права, които им предоставя европейското 
гражданство, както и със символите на ЕС.

В РЕЗУЛТАТ учениците:
• ще виждат и отстояват своето място в обществото;
• ще могат да правят изводи какво е за тях Европа и дали чувстват своята 

принадлежност към нея;
• ще формират мнение по проблемите на гражданството, правата и въз-

можностите, които произтичат и се предполагат от принадлежността към 
общността на Европейския съюз.

ПЛАН

Дейност 1: Чувствам ли се европеец ?
Тази дейност се основава преди всичко на метода анкетиране, чрез който 

учениците се подтикват да разсъждават върху елементите на европейската иден-
тичност и формират своето чувство на принадлежност към обединена Европа.
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Дейност 2: Какво е за мен Европа?
В рамките на тази дейност, участвайки във финална интерактивна диску-

сия, учениците формират своето отношение и чувство за принадлежност към 
ЕС и откриват и осмислят различни аспекти на европейската идентичност. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Чувствам ли се европеец?
Стъпка 1. Подготовка и провеждане на анкетно проучване

На учениците се поставя за обсъждане темата „Чувствам ли се европе-
ец?“, като в рамките на няколко минути се изслушват мненията на няколко 
ученици, а учителят не коментира и не обобщава изказаните мнения. Пред-
ставя се задачата: да се проведе анкетно проучване, чиято цел е да установи 
доколко учениците се идентифицират с обединена Европа. 

Сформира се по желание група от 7 ученици, които да проведат анкетно 
проучване, базирайки се на предложената анкета, която копират в необходи-
мия брой. В рамките на една седмица те събират мнението на свои съученици 
по записаните в анкетата въпроси, като им я предоставят за попълване. 

При организиране и провеждане на анкетирането може да се използват 
предложенията от рубриката В помощ на учителя.

ЕВРОПА –  КАКВО Е ТЯ ЗА НАС И ЧАСТ ЛИ СМЕ ОТ НЕЯ?

Анкета
1. Пол:
 а) мъж
 б) жена

2. Възраст: ________

3. Бихте ли казали, че считате себе си за гражданин на Европа? (Моля, изберете 
САМО ЕДИН отговор.)
 а) Да, в голяма степен
 б) Да, до известна степен
 в) Не знам
 г) Не съвсем
 д) Въобще не

4. Чувствате ли емоционална привързаност към Европа, като използвате скала от 1 до 
5? (Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.)
 1) Не съм привързан/а към Европа изобщо.
 2) По-скоро не съм привързан/а към Европа.
 3) Нито съм привързан/а към Европа, нито мога да кажа, че не съм.



217

 4) По-скоро съм привързан/а към Европа.
 5) Привързан/а съм много силно към Европа.

5. Чувствате ли емоционална привързаност към България, като използвате скала от 1 
до 5? (Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.)
 1) Не съм привързан/а към Европа изобщо.
 2) По-скоро не съм привързан/а към Европа.
 3) Нито съм привързан/а към Европа, нито мога да кажа, че не съм.
 4) По-скоро съм привързан/а към Европа.
 5) Привързан/а съм много силно към Европа.

6. Чувствате ли емоционална привързаност към родното си място, като използвате 
скала от 1 до 5? (Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.)
 1) Не съм привързан/а към родното си място изобщо.
 2) По-скоро не съм привързан/а към родното си място.
 3) Нито съм привързан/а към родното си място, нито мога да кажа, че не съм.
 4) По-скоро съм привързан/а към родното си място.
 5) Привързан/а съм много силно към родното си място.

7. В близко бъдеще към коя от следните категории бихте се определил/а:
 а) Само европеец/европейка
 б) Европеец/европейка и българин/ка
 в) Българин/ка и европеец/европейка
 г) Само българин/ка

8. Какво най-вече означава за Вас Европейският съюз? (Моля, дайте кратък отговор.)
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

9. Мислите ли, че е добра идея да бъде въведена практиката на спортна олимпиада, 
когато спортист от страна членка на ЕС спечели медал, да звучи „Ода на радостта“ в до-
пълнение към националния химн на атлета? (Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.)
 а) Да, това е много добра идея.
 б) Да, по-скоро е добра идея.
 в) Нито е добра, нито лоша идея.
 г) Не, по-скоро е лоша идея.
 д) Не, това е много лоша идея.

10. Мислите ли, че е добра идеята да бъде въведена практиката, когато държавни гла-
ви на ЕС държат реч, зад тях да е и знамето, и флагът на ЕС? (Моля, изберете САМО 
ЕДИН отговор.)
 а) Да, това е много добра идея.
 б) Да, по-скоро е добра идея.
 в) Нито е добра, нито лоша идея.
 г) Не, по-скоро е лоша идея.
 д) Не, това е много лоша идея.

11. Ако спортен отбор от страна членка на ЕС играе с отбор от друг континент 
(например волейболен мач между Италия и САЩ), кой отбор бихте подкрепили? 
(Моля, изберете САМО ЕДИН отговор.)
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 а) Отбора от страна членка на ЕС.
 б) Отбора от друг континент.
 в) По-добре играещият отбор.

12. Запознати ли сте с понятието „гражданин на Европейския съюз”?
 а) Да, и знам какво означава.
 б) Да, чувал/а съм го, не не съм много сигурен/а какво означава.
 в) Не, никога не съм чувал/а това понятие.
 
13. Мислите ли, че сте добре информиран/а за правата си като гражданин на ЕС?
 а) Много добре информиран
 б) Добре информиран
 в) Не добре информиран
 г) Изцяло неинформиран.

Благодарим Ви за отделеното време!

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

При провеждането на анкетата имайте предвид следните възможни 
стъпки за организиране на дейността.

1. Ако се анкетира само един клас или до 5 класа, е най-добре да се анке-
тират всички ученици. Ако някой отсъства в деня на анкетирането, да бъде 
анкетиран в друг ден.

2. Ако се анкетират повече от 5 класа, но цяло училище, във всеки клас да 
се подберат произволно 10 ученици по следния метод: номерата на учениците 
в класа се изписват на листчета, които се прегъват и поставят в купа или в 
друг съд. Един от учениците изтегля произволно 10 номера от купата. Анке-
тират се съответните ученици. Ако някой отсъства в деня на анкетирането, 
да бъде анкетиран в друг ден. Процедурата се прилага във всеки клас. 

3. Ако се анкетира цяло училище, да се направи извадка по следния метод: 
номерата на учениците във всеки клас се изписват на листчета, които се пре-
гъват и поставят в купа или в друг съд (напр. номер 24 от 12А клас се изписва 
12А24; номер 3 от 10Б клас се изписва 10Б3). Един от учениците изтегля про-
изволно 115 номера от купата. Анкетират се съответните ученици. Ако някой 
отсъства в деня на анкетирането, да бъде анкетиран в друг ден.

Анкетите се раздават в класа (класовете), като учениците ги 
попълват, прегъват и оставят в предварително приготвена кутия. След 
това вече определената група за провеждане на анкетното проучване ги из-
важда и обобщава резултатите в таблица с помощта на учителя.

Попълването на анкетата не отнема повече от 10 мин., а обобщаването и 
анализирането на резултатите може да се даде като домашна работа на оп-
ределената група от ученици (в зависимост от броя на анкетираните класове). 
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Стъпка 2. Какво е за мен Европа? (Обобщение на резултатите от 
анкетата) 

След събиране на попълнените анкети с помощта на учителя групата прави 
анализ на получените резултати и ги обобщава (напр. „Анкетната карта беше 
попълнена от … ученици от … клас/класове на нашето училище. От тях … са 
момчета и … момичета. Според отговорите на въпрос № …, …% от ученици-
те считат себе си за граждани на Европа в голяма степен и пр.“). 

Представител на групата, провела анкетата, съобщава резултатите на 
всички в рамките на 10–15 мин. Класът обсъжда представените резултати и 
въз основа на тях прави изводи за преобладаващото мнение относно изслед-
ваните аспекти на принадлежността към Европа. Учителят поставя следните 
въпроси за дискусия:

1. Какво е за вас Европа?
2. Чувствате ли се част от нея?
3. Има ли нещо общо между всички страни в Европа? Ако „да“, какво е то?
4. Чувствате ли се част от България? Ако „да“, това пречи ли ви да бъдете 

европейци?
5. Какво е за вас европейското гражданство?
6. Познавате ли европейските символи и тяхното значение? Допринася ли 

тяхното познаване за вашето чувство на принадлежност към Европа?

Учителят модерира дискусията, като може да даде данни за сравнение от 
европейски проучвания (Евробарометър), както и за европейските символи, 
използвайки информацията от рубриката В помощ на учителя. По преценка 
може да запознае учениците с основите на залегналата в изследването теория 
за европейската идентичност (представена в рубриката В помощ на учителя). 
Набляга се на възможността за „мирно съжителство“ между различните иден-
тичности на даден индивид, включително националната и европейската.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Теоретична обосновка на понятието европейска идентичност
Съществуват множество теории и дебати за това какво е и какво не е 

европейската идентичност. В академичните и политическите среди липсва 
единно определение, което да обяснява ясно европейската идентичност. Въ-
преки това осмислянето на европейската идентичност е важно за самоопре-
делянето на учениците като граждани на ЕС. Затова ще представим няколко 
общи характеристики на понятието европейска идентичност. Ще обясним и 
връзката на европейската идентичност с европейското гражданство.

Най-общо казано, европейската идентичност е свързана с идентифици-
рането с Европа и/или ЕС, водещо до чувство за принадлежност и емоцио-
нална привързаност към ЕС и/или Европа. Все повече се говори за множестве-
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ност на европейската идентичност и за европейски идентичности. Това е 
така, защото „Европа“ и „Европейски съюз“ означават различни неща за 
различните индивиди. Според някои съвремени разработки1 европейската 
идентичност може да се разглежда в три отделни перспективи. Първо, тя 
може да е лична идентичност и да се свързва с процесите на идентификация 
на индивида с референт „Европа“. Тук обаче имаме субективен елемент – не 
е много ясно какво точно разбира индивидът под „Европа“ и затова гово-
рим за множество европейски идентичности. В този план идентичности-
те са динамични – те се променят под въздействието на глобализацията, 
медиите, институциите и др. Второ, европейската идентичност може да 
се разглежда като колективната идентичност на Европейския съюз като 
политическа организация. Има данни, че огранизациите, свързани с ЕС, са 
изградили такава колективна европейска политическа идентичност, но не 
е ясно дали тя включва и личните идентичности на индивидите. Трето, мо-
жем да говорим и за наднационална, обща идентичност, обхващаща Европа 
като култура и цивилизация. Поради по-широкия си обхват европейската 
идентичност в тази перспектива е по-неясна, амбивалентна и оспорвана. 
В нея се включва общото европейско културното наследство и е по-точно 
тя да се определя като европейско съзнание и европейски културен модел, 
отколкото като идентичност.

За целите на предвидените дейности (анкетно проучване и дискусия за 
европейската идентичност) ще се спрем на първата перспектива, в която 
се разглежда европейската идентичност – тази, която е свързана с иден-
тификацията на индивида с Европа. Това ще позволи да се обсъди личното 
възприятие на учениците и да се установи влиянието на политическата и 
културната перспектива върху личната идентификация с Европа.

Европейската идентичност има много сходни черти с националната 
идентичност, затова ще бъде представен моделът на национална идентич-
ност, на чиито характеристики се основава и европейската идентичност. 
Съществуват няколко фундаментални черти, говорещи за наличие на нацио-
нална идентичност, а именно:

– териториална цялост;
– общи митове и исторически спомени;
– обща масова публична култура;
– общи юридически права и задължения на членовете;
– обща икономика и териториална мобилност2.
Така националната идентичност се характеризира с многоизмерност 

и включва в себе си политическа и културна връзка, обединяваща дадена по-

1 Papers presented at the conference The Development of European Identities: Policy and 
Research Issues. European Commission. Brussels, February 9, 2012.

2 Вж. Смит, А. (1991). Национална идентичност. София: „Кралица Маб“.
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литическа общност, която споделя обща култура и която има обща родина. 
При Европейския съюз имаме налични почти всички характеристики на на-
ционалната идентичност (териториалната цялост е динамична, тъй като 
общността е отворена за нови членове). 

Въпреки сходствата националната и европейската идентичност не са в 
противовес, а взаимно се допълват. Според ролите на индивида в общество-
то той може да има различни идентичности, влизащи в различни отношения 
– оттам се въвежда теория за няколко типа отношения между социалните 
идентичности и те могат да бъдат: 

– вгнездени (nested) – като концентрични кръгове, като в най-вътрешния 
кръг е най-близката идентичност (напр. регионална), след това по-далечна-
та (напр. национална) и най-накрая – най-далечната (напр. наднационална, 
европейска); 

– пресичащи се (cross-cutting) – когато някои, но не всички членове на 
определена група идентичност имат и втора социална идентичност, която 
обаче споделят с друга група хора (напр. професионална и религиозна иден-
тичност); 

– отделни (separate) – идентичностите, които индивидът е възприел, 
са толкова различни, че те нямат пресечна точка и никой член от групата, 
споделяща едната идентичност, не споделя другата3.

Много често европейската идентичност е обяснявана с теорията за 
концентричните кръгове – тя е представяна като най-външния кръг, нацио-
налната – като средния концентричен кръг, а регионалната – като най-въ-
трешния. 

Наличието на граждански (политически) и културен компонент в на-
ционалната идентичност е много съществена характеристика, която е 
валидна и за европейската идентичност. Застъпена е тезата, че полити-
ческата идентичност не е просто продължение на социалната, а по-скоро 
е въпрос на статут или гражданство. Тя включва елементи и от личната, 
и от социалната идентичност. Разглеждат се две перспективи, обясня-
ващи идентичността на гражданите към съществуващите политически 
общности:

• културна – чувство на принадлежност на индивида към определена 
политическа група на базата на култура, ценности, религия, етика и етнос;

• гражданска – идентификация на гражданите с политическа структу-
ра като например държава, на базата на институции, права и правила4.

3 Вж. Herrmann, R., M. Brewer,  (2004). Identities and Institutions. Becoming European in the 
EU. – In: Risse, T., R. Herrmann & M. Brewer (eds.). Transnational Identities. Becoming European 
in the EU. Lanham, Rowman & Littlefi eld Publishers.

4 Вж. Bruter, M. (2005). Citizens of Europe?: the emergence of a mass European identity. New 
York: Palgrave Macmillan.
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В този смисъл европейската идентичност е представена като вид поли-
тическа идентичност, състояща се от граждански и културен компонент5.

Важно за конструирането на политическата идентичност е да има общи 
символи – химн, герб, знаме, конституция и др. Символите се използват, за да 
„персонифицират” политическата общност и да създадат физически образ, 
представляващ общността в съзнателното и подсъзнателното възприятие 
на индивида. Те също могат да бъдат граждански (евро, паспорт) – представ-
ляващи властта на институците, и културни (химн, дизайн на банкнотите и 
др.) – отнасящи се до споделено културно  и историческо наследство6.

За Европейския съюз символите са: мото („Единни в многообразие-
то“), химн („Ода на радостта“), знаме, Ден на ЕС (9 май), евро и европей-
ски паспорт. 

В заключение можем да изведем следните характеристики на европей-
ската идентичност:

– европейската идентичност е и лична, и колективна;
– европейската идентичност е наднационална, не влизаща в конфликт с 

националната;
– европейската идентичност съдържа в себе си граждански и културен 

компонент;
– изграждането на европейска идентичност у гражданите на страни 

членки на ЕС е свързано с предоставянето на символи на гражданите.

ДЕЙНОСТ 2: Какво означава да си европейски гражданин? Финал-
на дискусия

Непосредствено след представянето и обсъждането на резултатите от 
анкетата и след обобщението на оформилата се представа за европейска 
идентичност се поставя следният  въпрос за дискусия: Знаете ли какво е 
да си „европейски гражданин”? Набляга се на необходимостта от доброто 
познаване на същността на понятието европейско гражданство и неговата 
връзка с европейската идентичност. Изброяват се основните права на граж-
даните на ЕС, както и отношенията им с европейските институции. Прави 
се извод за важността на европейското граждансто и за връзката му с наци-
оналното – набляга се на факта, че европейското гражданство не замества, 
нито отменя националното. 

5 Основавайки се на изследователи като Смит и Брутър, в анкетата и дискусията ние сме 
наблегнали именно на модела на европейска идентичност, състоящ се от граждански и културен 
компонент – той е обоснован от изследвания, правени от Майкъл Брутър (Bruter, 2005), въпреки 
че някои други изследователи предпочитат да говорят единствено за граждански модел при 
конструирането на европейската идентичност, като наблягат на общите институции, правата и 
задълженията и общите ценности (Хабермас, Деланти).

6 Вж. Bruter, M. (2005) Citizens of Europe?: the emergence of a mass European identity. New 
York: Palgrave Macmillan.
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Европейското гражданство представлява израз на гражданския компо-
нент на европейската идентичност. То е политическата основа, на която се 
поставя европейската идентичност – чрез него се определят правата, кои-
то имат гражданите на всички държави членки на ЕС. То се въвежда чрез 
Преамбюла и Общите разпоредби на Маастрихтския договор (1992 г.) и чрез 
чл. 20–24 на Договора за функцонирането на Европейския съюз. 

Според Договора за функцонирането на Европейския съюз основните 
права на всички европейски граждани са:
�  да се движат и живеят свободно на територията на ЕС;
�  да гласуват и участват като кандидати в изборите за Европейски 

парламент и в местни избори;
�  да ползват защита от дипломатическите и консулските власти на 

друга държава членка на ЕС;
�  да отправят петиции до Европейския парламент и жалби до Евро-

пейския омбудсман;
�  да участват в Европейска гражданска инициатива;
�  да се обърнат и получат отговор от всяка институция на ЕС на един 

от официалните езици на ЕС;
�  да имат достъп до документи на Европейския парламент, Европей-

ската комисия и Съвета при определени условия;
�  да имат равен достъп до публичната администрация на ЕС.

Важно е да се подчертае, че европейското гражданство е наднационал-
но и не замества, нито отменя националното гражданство на индивида.

Европейски изследвания Евробаромтър7, проучващи 
принаждлежността към ЕС, националната държава, европейското 

гражданство и образа на ЕС

Според резултатите от Специален Евробарометър 379 „Бъдещето на Европа“ 
– декември 2011 г. (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf ), 4% 
от анкетираните считат себе си само за европейци, 8% – за европейци и граждани 
на страната си, 46% – за граждани на страната си и европейци, и 39% – само за 
граждани на страната си. 

За сравнение резултатите от Евробарометър 73 (http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf ) – пролет 2010 г., са: 3% от анкетираните считат 
себе си само за европейци, 7% – за европейци и граждани на страната си, 41% – за 

7 Евробарометър – служба за регулярно проучване на общественото мнение в страните 
членки на ЕС от името на Европейската комисия, от 1973 г. насам. За повече подробности вж. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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граждани на страната си и европейци, и 46% – само за граждани на страната 
си, а тези от Евробарометър 61 – пролет 2004 г. (http://ec.europa.eu/public_opinion/
archives/eb/eb61/eb61_en.pdf), са: 3,9% от анкетираните считат себе си само за 
европейци, 8,8% – за европейци и граждани на страната си, 43,3% – за граждани на 
страната си и европейци, и 44% – само за граждани на страната си.

* * * * *

Според резултатите от Евробарометър 68 – есен 2007 г. (http://ec.europa.eu/public_
opinion/archives/eb/eb68/eb_68_en.pdf), привързаността на гражданите на ЕС към 
родното им място е силна – 87%, както и привързаността към националната държава 
– 91%, но пък привързаността им към Европейския съюз е доста по-ниска – 49%.

* * * * *

Според резултатите от Специален Евробарометър 379 „Бъдещето на Европа“ – 
декември 2011 г. (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf), 24% 
от анкетираните асоциират „Европейски съюз“ с „единство, общност, равенство, 
общи решения и правила, законодателство“; 22% свързват ЕС с еврото; 13% – с 
почивка, туризъм и мобилност при работа; 11% – с икономическата и дълговата 
криза, и 10% – с европейското членство и европейските институции.

* * * *

Според резултатите от Флаш Евробарометър 294 – октомври 2010 г. (http://ec.europa.
eu/public_opinion/fl ash/fl _294_en.pdf), 78% от гражданите на ЕС са запознати с 
термина „европейски гражданин” (дали са отговори а) или б) на въпрос №12 от 
анкетата), но само 32%  от тях са добре информирани за правата си като европейски 
граждани (дали са отговори а) или б) на въпрос №13).

Списък на използваните издания на Евробарометър

Специален Евробарометър 379 „Бъдещето на Европа“ – декември 2011 г. (http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_379_en.pdf ).

Флаш Евробарометър 294 – октомври 2010 г.
(http://ec.europa.eu/public_opinion/fl ash/fl _294_en.pdf)

Евробарометър 73 – пролет 2010 г.
(http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol1_en.pdf )

Евробарометър 68 – есен 2007 г.  (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/
eb_68_en.pdf)

Евробарометър 61 – пролет 2004 г. (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/
eb61/eb61_en.pdf)
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Анализ на въпросите от анкетата и допълнителни идеи, 
произтичащи от анкетното проучване

Въпроси № 1 и № 2 са общи, целящи да класифицират резултатите по 
полов и възрастов признак.

Въпрос от № 3 до № 6 са заимствани от изследването на европей-
ската идентичност на Майкъл Брутър, публикувано в: Bruter, M. (2005). 
Citizens of Europe? New York: Palgrave Macmillan, както и от въпросите в 
Евробарометър 68, есен 2007 г.

Въпрос № 3 е общ и се основава на личната преценка на анкетираните 
и това доколко те се чувстват граждани на Европа.

Въпросите от № 4 до № 6 засягат привързаността към Европа, към 
България и към родното място, защото чувството на привързаност и 
принадлежност стои в основата на идентичността. Въпросите имат за 
цел да установят дали някоя от тези привързаности има превес над оста-
налите и дали те могат да съществуват едновременно. Въпросите отно-
во са основани на личностното възприятие на анкетираните.

Въпрос № 7 е заимстван от Евробарометър 61 – пролет 2004 г. Той  
цели да изследва възможността европейската идентичност да съжител-
ства с националната, като също така цели да изследва превеса на едната 
над другата.

Въпрос № 8 цели да провокира анкетираните да помислят какви са 
непосредствените им асоциации с Европа. За сравнение по-горе са дадени 
резултатите от Специален Евробарометър 379 „Бъдещето на Европа“ 
– декември 2011 г.

Въпроси № 9 и № 11 са заимствани от изследването на европейската 
идентичност на Майкъл Брутър8.

Въпроси № 9 и № 10 целят да установят гражданския компонент на 
европейската идентичност у анкетираните чрез идентифицирането им с 
европейските символи (химна и флага на ЕС). 

8 Bruter, M. (2005). Citizens of Europe?: the emergence of a mass European identity. New York: 
Palgrave Macmillan.
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Всяка идентичност, в това число европейската, може да се асоциира 
с определени символи, които носят значение за дадената общност. При 
обсъждането на елементите на европейската идентичност и сравнението 
с националната може да се дискутира кои символи са определящи за 
Европейския съюз (напр. девиз, знаме, химн, официален празник и пр.). Така 
например девизът на Европейския съюз „Обединени в многообразието“ 
може да се интерпретира в посока на това, че, от една страна, 
европейските граждани са обединени от желанието си да допринасят за 
опазване на мира на континента и засилване на просперитета на всички 
страни членки, а, от друга, че многото и различни култури, традиции и 
езици, представени в Европа, са силна страна на съюза.

По подобен начин могат да се разгледат и други европейски символи 
(може да се използва информацията, налична на следната интернет 
страница: http://europa.eu/abc/symbols/index_bg.htm). Може да се направят 
паралели със символите на РБългария и да се дискутира как познаването 
на такива символи влияе на самоопределянето ни като граждани на … 
(България или Европа).

Въпрос № 11 цели да установи културния компонент на европейската 
идентичност у анкетираните чрез идентифицирането им с общото европей-
ско наследство и разграничаването им от други неевропейски общности (напр. 
САЩ). При въпроси № 10 и № 12 спортът е даден за пример, защото е, от 
една страна, близък до съзнанието на учениците, а, от друга страна, защото 
националните (или наднационалните) спортни пристрастия са форма на ко-
лективна идентичност и инструмент за изграждане на национална (или над-
национална) идентичност. Идентифицирането с дадена общност (каквато е 
ЕС) винаги предполага разграничаване от Другите (вж. В помощ на учителя), 
затова е използвано противопоставяне на европейски и неевропейски отбор.

Въпроси № 12 и № 13 са заимствани от Флаш Евробарометър 294 –
октомври 2010 г. Те не се основават на личната преценка, както предишни-
те въпроси, а по-скоро целят да установят дали анкетираните са запознати 
с термина „европейско гражданство“ и доколко са информирани за правата 
си като европейски граждани.
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МЕЖДУКУЛТУРНИ СРЕЩИ. ЛИЧЕН ОПИТ

Д-р Николина Цветкова

АНОТАЦИЯ
Чрез предложената поредица от дейности учениците научават какво 

е междукултурна комуникация и кои са някои от основните области, които 
могат да затруднят такава комуникация. Запознават се и с два инструмента, 
разработени от Съвета на Европа за целите на езиковото обучение и между-
културното общуване – Европейско езиково портфолио (European Language 
Portfolio) в частта му, посветена на личния опит в междукултурното общува-
не, и Личен разказ (Autobioghraphy of Intercultural Encounters).

Работата по настоящата тема е свързана с дискусията за Европейския 
съюз и многообразието от езици в Европа. Препоръчително е първо да се 
работи по темата, третираща проблемите на многоезичието.

Предложените дейности се реализират чрез самостоятелна работа, работа 
по двойки и групи (4–5 участници). Използват се мозъчна атака, групова диску-
сия, ролева игра, работа с Европейско портфолио и изработване на фотоколаж. 
Последният може да се замени с мултимедийна презентация, ако учителят пре-
цени, че такъв продукт е по-подходящ за групата ученици, с които работи. Не 
се посочва строго определено време за работа по отделните дейности и техните 
стъпки, тъй като в зависимост от личния опит и интересите на учениците, както 
и от вида на училището, може да се наблегне на една или друга от тях1.5

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят с основни проблеми на междукултурната комуникация;
• да разсъждават върху избора на изразни средства, жестове, поведение, 

доколко те са приемливи за дадена култура и как влияят на процеса на между-
културно общуване;

• да осмислят личния си опит в междукултурното общуване;

В РЕЗУЛТАТ учениците:
• ще идентифицират и преодоляват конфликти, дължащи се на културни 

различия;
• ще изпълняват ролята на медиатори между отделни култури в процеса 

на междукултурно общуване;

1 Методическите предложения са изготвени в дискусия и с помощта на учители, участници 
в проекта.
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• ще се въздържат от осъждане на поведение, различно от приетото за 
подходящо в дадена култура;

• ще проявяват емпатия, отвореност към другостта и разбиране на раз-
личията;

• ще използват ефективно европейските инструменти Европейско езико-
во портфолио (European Language Portfolio) и Autobiography of Intercultural 
Encounters.

ПЛАН

Дейност 1: Какво означава междукултурно общуване?
Целта на тази дейност е да се въведе проблемът за междукултурното об-

щуване в светлината на изучаването на различни езици в училище, като се 
направи връзка между овладяването на даден език и развиването на умения 
за общуване с представители на културата, свързана с този език, както и на 
други култури. 

Дейност 2: Какво не е наред?
В рамките на тази дейност учениците четат и обсъждат критични инци-

денти, в които са участвали техни връстници и/или български учители. Иден-
тифицират проблемите, възникнали в процеса на междукултурно общуване, и 
търсят възможните причини, както и пътищата за преодоляването им.

 
Дейност 3: Моите лични „критични“ срещи
Тази дейност ангажира учениците с осмисляне и дискутиране върху лич-

ния им опит в междукултурното общуване. В група учениците споделят какви 
междукултурни срещи са имали, обсъждат тяхното протичане и своите чув-
ства, свързани с конкретните случаи на междукултурно общуване. 

Дейност 4: „Ние и те“
Групите от предишната задача подбират най-интересния според тях при-

мер на междукултурна среща и я представят пред класа/клуба под формата на 
ролева игра. Представянето на групите завършва с обща дискусия.

Дейност 5: Как да регистрирам своите междукултурни срещи, които 
се осъществяват на чужд език (Работа с Европейско езиково портфолио 
(ЕЕП) и Автобиография)

Учениците се запознават с ЕЕП в частта му за регистриране на между-
културни срещи, както и със специално разработения за целите на междукул-
турното oбщуване инструмент Autobiography of Intercultural Encouters и се 
научават как да го използват.



230

Дейност 6: „Междукултурно общуване в образи“
Тази дейност е обобщаваща – въз основа на предишните учениците илюс-

трират наученото от тях, подбирайки подходящи изображения от личния си 
архив и по групи създават фотоколаж или мултимедийна презентация.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Какво означава междукултурно общуване?

Стъпка 1. Идентифициране белезите на междукултурната среща 
Използвайте мозъчна атака. Запишете на дъската „междукултурни сре-

щи“ и приканете учениците да посочат белезите £.

Стъпка 2. Междукултурно общуване. Обобщение 
Обобщете резултатите от мозъчната атака, като се базирате на идеите 

на учениците и подчертаете значението на междукултурните срещи, тъй като 
те ни „учат“ на умения за реалния живот. Използвайте и текста от рубриката 
„В помощ на учителя“ при обобщението. Тъй като изучаването на езици неиз-
бежно предполага подготовка за осъществяване на комуникация на съответ-
ния език с представители на различни култури, които говорят езика, е важно 
да се подчертае, че изучаването на езици е неразделно от придобиването на 
умения за междукултурно общуване.

Възможно е за стъпка 1 да използвате и метода записване на идеи по 
следния начин: 

На учениците се поставя задачата да определят: „Какво представлява 
междукултурна среща?“ Всеки участник в рамките на 5 мин. записва на 
лист своето предложение: какво според него представлява междукултурната 
среща. След това интервюира другите участници, като записва на своя лист 
техните идеи и мнения в рамките на 10 мин. Прави сравнение, съпоставка, 
анализ и достига до своето становище относно решението на поставената 
задача.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Език и култура
Езикът често се разглежда само и единствено като средство за ко-

муникация или като средство, което хората използват, за да назовават 
предмети и идеи от заобикалящия ги свят. В този случай процесът на изу-
чаване на даден език се свежда до овладяване на различните му системи 
– фонологичната, морфологичната, синтактичната, семантичната. Из-



231

следователи като Бенет обаче смятат, че такъв подход води единствено 
до формирането на „свободно владеещия езика глупак“ (“fl uent fool“). Та-
къв човек говори чуждия език, но „не разбира социалното и философското 
съдържание на езика“. Това обикновено води до неприятни или „комплици-
рани“ ситуации, които изискват по-дълбоко разбиране на ситуацията или 
на аспектите на процеса на комуникация, а това би могло да е свързано с 
нанасянето на обида или с чувството, че си бил обиден. Такива хора могат 
да развият „отрицателно мнение за носителите на езика, които те до-
бре разбират, но чиито вярвания и ценности продължават да им убягват“
(Бенет, Bennett, M. J. 1997: 16).

Междукултурна среща
Междукултурната среща се осъществява при взаимодействието меж-

ду хора от различни държави или между хора с различен културен произ-
ход, например регионален, езиков, етнически, религиозен, от една и съща 
държава (Autobiography of Intercultural Encounters, http://www.coe.int/t/dg4/
autobiography/).

Междукултурно общуване (междукултурна комуникация)
Най-общо явлението междукултурна комуникация може да се дефи-

нира като процес на взаимодействие между представители на различни 
култури. Определението, което Портър и Самовар дават, е следното: 
Междукултурна комуникация възниква, когато съобщение, създадено в 
една култура, трябва да се възприеме в друга“ (Портър и Самовар, 1994: 
7). Този процес на обмен включва както размяната на вербални, така и на 
невербални „съобщения“ – жестове, мимика, положение на тялото и пр. 
От друга страна, поведението на даден човек е свързано със съзнателни 
и с несъзнателни прояви, например жестове или движения, които често 
правим, без да си даваме сметка за това (барабанене с пръсти по масата, 
кимане и пр.). Поведението на човек се определя и от множеството вли-
яния, които изпитва, например – книгите, които чете, музиката, която 
слуша и пр. Всички тези „влияния“ водят до т.нар. от Портър и Самовар 
остатъчно поведение – процесът на комуникация не е недвусмислен и е при-
дружаван от множество допълнителни „знаци“, които влияят на възпри-
емането на съобщението. 

С други думи, когато общуваме междукултурно, е нужно нашето пове-
дение да се превърне в разбираемо съобщение. За тази цел, от една стра-
на, трябва да има ответен участник, който да ни наблюдава и, от друга 
– поведението ни да доведе до реакция или отговор. При такъв обмен ние, 
наблюдавайки ответната страна в процеса на комуникация, интерпрети-
раме тази сложна смесица от сигнали, като избираме какво значение да�
£�придадем съобразно социалния контекст, в който се осъществява обме-
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нът или, иначе казано, ние приписваме значение на това, което виждаме, 
чуваме и възприемаме (Портър и Самовар 1994: 8). От особена важност 
за разбиране същността на междукултурната комуникация е да се помни, 
че „източниците и ответните страни в този процес идват от различни 
култури. Сам по себе си този факт е достатъчен, за да се идентифицира 
уникална форма на комуникативно взаимодействие, при която трябва да 
се вземе предвид ролята на културата в процеса на общуване“ (Портър и 
Самовар, 1994: 19).

Според други специалисти в областта на междукултурната комуника-
ция (Кушнър и Бризлин) най-характерните проблеми, отнасящи се до меж-
дукултурната комуникация, може да бъдат групирани с приблизителна точ-
ност в три групи:

• преживявания, които биха довели до интензивни чувства и ангажира-
не на емоциите; 

• области на познание, които чрез процеса на социализация към дадена 
култура се осъзнават като правилни или подходящи, но могат да включват 
разлики, дължащи се на разликите в културите, които да бъдат трудни за 
разбиране;

• основи на културните разлики, най-вече такива, отнасящи се до начи-
на, по който хората мислят или обработват информация (Кушнър и Бризлин 
1994: 39).

Тази класификация позволява да се планира и провежда целенасочена 
подготовка на ученици, студенти, работещи, на които предстои да участ-
ват в междукулутурна комуникация в различен контекст.

ДЕЙНОСТ 2: Какво не е наред? 

Стъпка 1. Работа с критичен инцидент 
Групирайте учениците в групи по 5, като ги именувате „Група А“, „Група 

Б“ и „Група В“. (Ако клубът/класът се състои от повече ученици, е добре да 
предвидите повече от една група А, Б, В съответно.)

Раздайте на всяка група съответната таблица (предвидете достатъчен 
брой копия) и оставете достатъчно време на групите да прочетат историята, 
която се разказва в него, и да дискутират въпросите след нея. Наблюдавайте 
работата на групите и ги насочвайте при нужда.
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ГРУПА А. „На летището“

Ситуация Въпрос Отговор

Преди около 10 години група бъл-
гарски учителки по английски 
език, които пътували към Глазгоу 
за последния модул от своя курс 
по Културни изследвания, били 
посрещнати от своята шотланд-
ска преподавателка. Тя държала 
да поздрави всяка от учителките 
лично, с прегръдка и целувка. Под 
напора на чувствата една от бъл-
гарските учителки се приготвила 
да я целуне в отговор. Няколко 
неща се случили едновременно: 
1. Шотландката докоснала бузата 
на българката със своята; 
2. Българката целунала своята пре-
подавателка звучно по бузата; 
3. И двете се почувствали засра-
мени.

 1. Кои култури са 
представени в тази 
история?

2. Къде се осъществява 
срещата?

3. Какъв проблем имат 
двете героини на исто-
рията?

4. На какво се дължи 
този проблем?

 5. Как се чувстват две-
те жени?

 6. Как бихте постъпи-
ли, ако бяхте на тяхно 
място?
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ГРУПА Б. „По време на езиков курс в Англия“

Ситуация Въпрос Отговор

Като част от своя летен ези-
ков курс в Англия две български 
ученички отиват на екскурзия 
до друг град. След като раз-
глеждат забележителности-
те те решават да оползотво-
рят оставащото им свободно 
време в пазаруване. Докато 
пробват дрехи и обувки обаче, 
те губят представа за време-
то и накрая се налага да ти-
чат към мястото на срещата. 
Там вече ги чака цялата група, 
готова да се качи на автобуса 
и да потегли обратно.
Въпреки всичко учителката, 
придружаваща групата, тър-
пеливо ги поздравява: „Как 
сте, момичета?“ Все още зае-
та с мисълта за чифта дън-
ки, които не си е купила, една-
та ученичка отговаря: „Ами, 
честно казано…“.
Очевидно разтревожена, учи-
телката повишава тон: „Слу-
чило ли се е нещо сериозно?“

 1. Кои култури са 
представени в тази 
история?

2. Къде се осъществя-
ва срещата?

3. Какъв проблем имат 
двете героини на исто-
рията?

4. На какво се дължи 
този проблем?

5. Как се чувстват две-
те жени?

6. Как бихте постъпи-
ли, ако бяхте на тяхно 
място?
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ГРУПА В. „По време на разменна визита в България“

Ситуация Въпрос Отговор

Международна група ученици и 
учители посещава София като 
част от проект по програма 
„Коменски“. Те присъстват 
заедно на уроци по българска 
култура и по всичко личи, че са 
доволни от събитието.
По време на втория ден на ви-
зитата сандвичите, поръчани 
за обяд, закъсняват и не прис-
тигат навреме за обедната 
почивка. Учениците разгова-
рят оживено, както и някои 
от учителите им. 
Една от учителките от Дания 
обаче отива при домакините и 
ядосано казва: „Предишният 
час започна с 15 мин. по-късно. 
Сега обядът закъснява. Няма 
да ни стигне времето да свър-
шим дейностите, които сме 
планирали.“

 1. Кои култури са 
представени в тази 
история?

2. Къде се осъществя-
ва срещата?

3. Какъв проблем се 
поставя?

4. На какво се дължи 
този проблем?

5. Как се чувстват две-
те страни?

6. Как бихте постъпи-
ли, ако бяхте на тяхно 
място?

Стъпка 2. Обсъждане и обобщение 

След изтичане на определеното време представител от всяка група пред-
ставя конкретния случай и направения анализ. Съобщава оценката на групата 
за поведението на участниците в историята и мнението за причините за това 
поведение, както и общото виждане за реакция в подобна ситуация. (Настоя-
вайте да не се преразказва историята, а представителите на групите да се фо-
кусират върху проблема в нея, като отговарят на поставените въпроси.)

Може да използвате таблицата от рубриката „В помощ на учителя“, за да 
обобщите резултатите от дискусията. Може да начертаете таблицата на дъс-
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ката или да я подготвите на постер, или на PowerPoint слайд, който да 
прожектирате.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ 

Примерни отговори на въпросите, поставени на обсъждане в групите

Проблем Чувства Възможни действия
1. На лети-
щето

Различни начини 
на поздравяване

Смущение � Предварително проучване на 
поздравите, приети в двете 
култури
� Кратко обяснение за подходя-

щия начин на поздравяване, 
предложено от всеки участ-
ник в ситуацията

2. По време 
на езиков 
курс в Ан-
глия

Н е п о д хо д я щ а 
употреба на ези-
кови форми

Притеснение, страх 
(английската учи-
телка)
смущение (българ-
ските момичета)

� Предварително проучване на 
подходящите изрази на учти-
вост и поддържане на разго-
вор на английски; упражня-
ване в уместното им използ-
ване (за момичетата)
� Предварително проучване на 

подходящите изрази на уч-
тивост и поддържане на раз-
говор на родния език на уче-
ниците с цел да се предвидят 
евентуални недоразумения 
(за учителката)
� Кратко обяснение за подхо-

дящите изрази на учтивост 
и поддържане на разговор на 
английски и на български с 
цел установяване на прилики 
и разлики

3. По време 
на разменна 
визита в 
България

Различни ценнос-
ти, в този случай 
– свързани с по-
нятието за време

Яд, чувство на неу-
довлетвореност (за 
двете страни)

� Предварително проучване на 
ценностите, специфични за 
всяка от културите, предста-
вени в ситуацията
� Идентифициране на възмож-

ните разлики и предвиждане 
на евентуални недоразуме-
ния; планиране на пътища за 
тяхното отстраняване/избяг-
ване (за всички участници)
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ДЕЙНОСТ 3: Моите лични „критични“ срещи

Стъпка 1. Осмисляне на личен междукултурен опит 
Помолете всеки ученик да запише култура (държава), с чиито представи-

тели се е срещал, къде са се състояли тези срещи и как се е чувствал през това 
време (култура – място – моите чувства). Кажете им да подберат срещи, в кои-
то според тях се е породил проблем в общуването. За всеки случай подгответе 
и свой пример, който да ги насочи.

Стъпка 2. Обсъждане в група
Учениците работят в групите от предишната дейност. В своите групи те 

представят личните си „критични“ срещи, като обсъждат чувствата, породени 
от тях, проблемите, възникнали в процеса на междукултурно общуване. На-
блюдавайте работата на групите и ги насочвайте при нужда.

Възможно е за стъпка 1, след първоначалното осмисляне на лични при-
мери на междукултурни срещи, учениците по двойки да обменят своите впе-
чатления. Всеки преценява реакцията на другия ученик при коментираната 
от него междукултурна среща и дава своята оценка, както и предложение, 
ако е различно от написаното. 

След това всяка двойка представя своята работа на друга двойка, като се 
оформят групи по четирима и се пристъпва към изпълнение на стъпка 2.

ДЕЙНОСТ 4: „Ние и те“ 

Стъпка 1. Ролева игра
В рамките на същите групи се подбира един от споделените примери на 

междукултурни срещи, избират се кои ученици да я представят, както и коя 
„роля“ да изпълняват, след което репетират изпълнението.

Всяка група представя своята среща пред останалите. Останалите ученици 
си водят бележки за това кои са участниците в представяната среща, къде се осъ-
ществява, какъв проблем възниква, както за причините за него и евентуалните 
пътища за преодоляването му. Могат да се използват въпросите от Дейност 1.

Стъпка 2. Дискусия
След представянето на последната среща се провежда интерактивна дис-

кусия, в която всички заедно обсъждат какво би било подходящото поведение 
за всеки от случаите и как междукултурният сблъсък може да бъде избегнат. 

В хода на дискусията подчертайте отново, че междукултурни срещи мо-
гат да се осъществят в собствената култура, не само в чужбина, че те могат 
да се дължат на регионални, религиозни, семейни и пр. различия. Насърчете 
ги да проявяват отвореност и толерантност към поведението на другите, дори 
когато то изглежда нерационално, странно или нелогично.
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ДЕЙНОСТ 5: Как да регистрирам своите междукултурни срещи, които 
се осъществяват на чужд език (работа с Европейско езиково портфолио) 

NB: Тази дейност насочва отново към неразривната връзка, която съ-
ществува между културата и езика.

За нея можете да изберете единия от предложените европейски инстру-
менти в зависимост от възрастта на учениците, езиковата им подготовка по 
английки/френски език, типа училище.

Дейността е пряко свързана и с Дейност 3 от темата „Европейският съюз 
и многообразието от езици в Европа“.

Стъпка 1. Работа с лист за регистриране на опит в междукултурното 
общуване от ЕЕП

Представете Европейското езиково портфолио (използвайте информа-
цията от рубриката „В помощ на учителя“) и листа за регистриране на опит 
в междукултурното общуване (представен по-долу). Поканете учениците да 
запишат до 5 свои междукултурни срещи, като използват рубриките в листа. 
Обяснете, че могат да попълнят този лист за всички езици, които изучават, 
като го копират съответния брой пъти.

Лист за регистриране на опит в междукултурното общуване
(по ЕЕП – СУ)

Какво
(например участие в международен проект, 
курс, обучение или практика в чужбина, сре-
щи, международни конференции, пътувания, 
лични контакти и т.н.)

Къде Кога
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Стъпка 2. Дискусия
В интерактивна дискусия учениците споделят своя опит въз основа на 

попълнената информация.
Насочете ги да анализират какво са научили в резултат на описаните меж-

дукултурни срещи и обобщете споделения опит.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Вече са създадени и апробирани в масовата училищна практика модели 
на Европейско езиково портфолио, чиято основна функция е да „превеждат“ 
значението на Общата европейска езикова рамка на разбираем за обучаеми-
те език. (Повече за Общата европейска езикова рамка можете да намерите 
на интернет адрес: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp.) Разра-
ботените в Рамката дескриптори, с помощта на които се описва владеене-
то на даден език (те са универсални, т.е. отнасят се до отделните аспекти 
на общите и частните компетентности, които правят възможен процеса 
на общуване на даден език), са ясни, насочени са към това, което индивидът 
„може да“ извършва на дадения език. 

Езиковото портфолио е документ, който описва езиковата компетент-
ност на своя притежател. В него обучаемият лично отразява своите знания 
и умения по различни езици, които учи или е учил, както и опит и познания 
за други култури. Европейското езиковото портфолио е и инструмент за 
изграждане на умения за самооценка и планиране на изучаването на чужди 
езици през целия живот. То дава възможност за анализиране и по-добра ор-
ганизация на учебния процес. Европейската валидационна комисия на Съвета 
на Европа валидира модели на Европейско езиково портфолио в разстояние 
на 10 години (2001–2010), които се основават на принципите, залегнали в 
ОЕЕР. За България специално е разработено ЕЕП за възрастовата група 16+ 
– ученици от професионални гимназии, от екип специалисти от ФКНФ на 
СУ „Св. Климент Охридски“. Портфолиото беше апробирано в практиката 
на обучение по английски език в редица училища в страната през 2009 г. и 
неговата полезност и приложимост беше доказана.

След приключване на 10-годишния период на масово апробиране и вали-
диране на модели на ЕЕП за различни държави и различни етапи на образова-
ние или специфични образователни контексти Съветът на Европа пристъпи 
към предлагане на модели на ЕЕП и отделните му компоненти, които могат 
да бъдат подбрани и комбинирани съобразно конкретните образователни 
потребности. За повече информация и образци на такива модели посетете: 
http://www.coe.int/t/DG4/Portfolio/?L=E&M=/documents_intro/Templates.html и 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Develop_ELP_model_EN.asp . 

Трите съставни части на ЕЕП са следните:
1. Езиков паспорт. Отразява общите езикови знания и умения на прите-

жателя на портфолиото в определен момент спрямо Таблицата за самооце-
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няване от Общата европейска рамка по езиците на Съвета на Европа, както 
и получените официални дипломи и сертификати.

2. Езикова биография. Описва индивидуалния начин на изучаване на чуж-
ди езици. Притежателят посочва какво може да прави на всеки един от ези-
ците, които учи или е учил в училище и извън него, като описва и придобития 
междукултурен опит. Езиковата биография служи за самооценка и насър-
чава осмислянето и планирането на индивидуалните нужди от изучаване на 
чужди езици.

3. Досие. Илюстрира информацията, вписана в езиковия паспорт и 
езиковата биография посредством образци от работата на обучаемия в 
процеса на изучаване на даден език/езици, отзиви на негови преподавате-
ли, дипломи, сертификати за ниво на владеене на език и пр. релевантни 
документи.

В съзвучие с разбирането на значението на многоезичието и мултикул-
турализма основен принцип на съставяне на ЕЕП е самооценяването. Счита 
се, че учениците стават по-добри в изучаването на езици, ако бъдат анга-
жирани активно в размисъл върху това какво и как изучават. При този тип 
саморефлексия учениците се „отдалечават“ от процеса на изучаване на езика 
и започват да разсъждават върху това какви стратегии прилагат при изуча-
ването на даден език, какво ги затруднява и какво – улеснява. Така се счита, че 
саморефлексията води до формирането на самостоятелност и мотивация у 
изучаващите даден език. Същият принцип е спазен и при съставянето на Лис-
та за регистриране на личен опит в междукултурното общуване.

Стъпка 3. Работа с инструмента Автобиография (Моите междукул-
турни срещи) (Autobiography of Intercultural Encounters)

NB: Тази стъпка изисква сътрудничество с учителя по английски и френ-
ски, който преподава на вашите ученици.

Представете „Автобиографията“, като използвате информацията от ру-
бриката „В помощ на учителя“. Демонстрирайте версията, подходяща за ва-
шите ученици, използвайки мултимедиен прожектор.

Насърчете всеки ученик да избере онази междукултурна среща, която го 
е впечатлила най-силно, и да я представи, като използва рубриките в „Авто-
биографията“.

Стъпка 4. Дискусия
Учениците споделят своя опит въз основа на попълнената информация.
Насочете ги да дискутират какво са научили в резултат на описаните меж-

дукултурни срещи. При необходимост помогнете на учениците да анализират 
споделения междукултурен опит. Формулирайте обобщения и изводи въз ос-
нова на проведената дискусия.
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Инструментът „Автобиография“ (Autobiography of Intercultural En-
counters) е създаден, за да насърчава хората да размишляват над своите 
междукултурни срещи и по този начин да се учат от онези, които силно са 
ги впечатлили или повлияли. В процеса на осмисляне ползвателите на Ав-
тобиографията преценяват по-добре своя опит и реакции и следователно 
развиват своите междукултурни умения.

Инструментът е създаден в две версии – за ученици от гимназиален етап 
на образование и възрастни, и за ученици от начален и прогимназиален етап 
на образование. Съществува на английски и на френски език. Придружен е 
от подробни указания за неговото използване и може да се свали свободно на 
следните адреси.

За учителите по английски или владеещи английски: http://www.coe.int/t/
dg4/autobiography/

За учителите по френски или владеещи френски:
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/AutobiographyTool_fr.asp
За изучаващите английски език: http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/

Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
За изучаващите френски език: 
http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/AutobiographyTool_fr.asp

ДЕЙНОСТ 6: „Междукултурно общуване в образи“ 
NB: В зависимост от времето, с което разполагате, може да възложи-

те изработването на фотоколаж като домашна задача или в час/по време 
на събиране на клуба. 

Ако работите в екип с колеги – преподаватели по различни езици, може да 
изготвите свой колаж, който да представите на учениците.

Стъпка 1. Подготовка за изработване на колаж/презентация
Поставете задача на учениците да потърсят в личния си фотоархив снимки, 

които според тях представят многообразието на  преживяванията в междукул-
турните срещи от техния опит и да помислят за подходящи надписи към тях.

В групи по четирима учениците създават фотоколаж от приготвените от 
тях снимки и текстове. Може да изработят мултимедийна презентация, ако 
предпочитат тази форма на представяне.

Стъпка 2. Представяне на колажа/презентацията
Всяка група представя своя колаж или презентация. При представянето 

насърчавайте учениците да анализират богатството от преживявания, свърза-
ни с илюстрирания опит в междукултурното общуване.
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За представянето може да изберете и следния вариант:
Възможно е да съберете материалите, създадени от участниците за пред-

ставяне. Намерете възможност за представянето на най-добрите идеи и инте-
ресни хрумвания на по-широка публика – например на среща в училище.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И МНОГООБРАЗИЕТО
ОТ ЕЗИЦИ В ЕВРОПА

Доц. д-р Мария Стойчева

АНОТАЦИЯ

Чрез няколко последователни занятия учениците ще придобият знания 
за езиците в Европа и за усилията на Европейския съюз (ЕС) да насърчава 
своите граждани да изучават езици. Политиката на ЕС поощрява свободата 
на всеки гражданин да говори и да пише на собствения си език. Езикът е 
тясно свързан с нашата идентичност и ЕС зачита това право. В същото време 
интеграцията между държавите членки предполага обогатяване на езиковия 
профил на гражданите с повече езици.

В предлаганите дейности са засегнати две основни теми: 
• темата за многообразието на езиците в Европа и техните сходства и раз-

личия, както и въпросът за произхода на европейските езици, като се включва 
и въпросът за разпространението им;

• темата за политиката на многоезичие на ЕС. Акцентира се върху насър-
чаването на изучаването на чужди езици в Общността, на гарантирането на 
достъпа на гражданите до документите и институциите на ЕС на родния им 
език, както и на ролята и ползата от езиковото многообразие за икономическо-
то, политическото, социалното и културното развитие на Европейския съюз.

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят как функционира Европейският съюз при такова езико-

во многообразие;
• да получат начални умения за разпознаване на езиците в Европа;
• да изразят собственото си мнение относно значението на езика и ези-

ците за идентичността, за процеса на интеграция в Европейския съюз и за 
свободното упражняване на правата и свободите ни в рамките на Съюза;

• да изработят своя собствен езиков профил, като включат в него езиците, 
които могат в малка или в по-голяма степен да използват в общуването си, 
или езиците, които желаят да усвоят за бъдещото си професионално и лично 
развитие като граждани на Европа.

В РЕЗУЛТАТ учениците: 

• ще получат знания за езиците в Европа, за техните особености и сходства;
• да развият умения за разпознаване на езиците в Европа;
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• ще научат повече за политиката за многоезичие на Европейския съюз и 
за основните принципи, на които тя се основава;

• ще осмислят своя собствен езиков репертоар и как могат да го развиват 
в различните контексти на многоезичие в Европа;

• ще разберат тясната връзка между език и идентичност, език и между-
културно общуване с оглед развитието на междукултурни компетентности и 
умения.

ПЛАН

Дейност 1: Европа говори на много езици
Учениците ще се запознаят с многообразието на езици в Европа, като се 

представят техният произход, езиковите семейства, към които принадлежат, 
както и многообразието от регионални, малцинствени и други езици в рамки-
те на Европейския съюз.

Дейност 2: Политика на многоезичие на Европейския съюз
Учениците ще се запознаят как работят европейските институции в такова 

многообразие на езици и каква е политиката за насърчаване на изучаване на 
езици в рамките на Европейския съюз. Учениците могат да изследват как това 
влияе на българския език и какви нови възможности се откриват за по-широко 
разпространение и повишаване на интереса към изучаването на езика ни.

Дейност 3: Значението на езиците
С тази дейност учениците ще се насърчат да разсъждават и да изразят 

собственото си мнение за значението на езиците за самите тях и разбирането 
на идентичността им, за комуникацията във все по-глобализиращия се свят 
и за процеса на европейска интеграция. Предлага се специален фокус на въ-
проса за значението на езиците в междукултурното общуване. Разглежда се и 
целта за постигане на многоезичен езиков репертоар, състоящ се от майчин 
плюс два чужди езика.

Дейност 4: Езиците около нас
С тази дейност ще се представят процесите на проникването на много-

езичието в различните сфери на живота ни – в публичната, в частната, в град-
ската среда в Европа, в областта на културата, във всекидневното общуване и 
в прекарването на свободното време.

Дейност 5: Гласове от бъдещето. На какви езици ще говорят бъдещи-
те граждани на Европа?

С тази дейност учениците ще изготвят своя собствен (многоезичен) про-
фил, като използват разработени инструменти на европейско равнище като 
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Европейското езиково портфолио и нивата на езикова компетентност на Об-
щата европейска езикова рамка. Те ще се насърчат да разсъждават и върху 
своите цели в изучаването на езици и за областите, в които те планират или 
очакват да използват езиците, които учат или ще изучават.16

Методически предложения
Може да използвате методическите бележки и идеи в карета след всяка 
дейност в работата си с учениците по темите. В зависимост от тяхното 
ниво, интерес и желанието Ви да акцентирате върху различни аспекти на 
въпроса за многоезичието може да изберете една „стъпка“ от дейността 
и да я разработите като по-широка дейност с учениците. Например езико-
вите умения и стратегии, дейностно-ориентираният подход към езиците, 
автономността на обучаваните и самооценката могат да ориентират 
творческото Ви отношение към темите и подтемите към всяка дейност. 

Темите и подтемите не могат да се изчерпят с едно занятие с учениците; 
те по-скоро целят създаването и развитието на автономност и умения, 
които да подкрепят индивидуалните многоезични репертоари и междукул-
турните компетентности в перспективата на ученето през целия живот. 

Методическите предложения включват методи, които са подходящи спо-
ред учителската практика, и материали, някои от които можете да на-
мерите в диска към Помагалото или на посочени линкове към официални 
интернет страници на ЕС и на Съвета на Европа1.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Европа говори на много езици
С тази дейност учениците ще се запознаят с многообразието на езици в 

Европа, като се представят техният произход, езиковите семейства, към които 
принадлежат, както и многообразието от регионални, малцинствени и други 
езици в рамките на Европейския съюз.

• Стъпка 1. Представяне на езиците, които се говорят в Европа
Учениците могат да подготвят сами представянето, като се разпределят 

на групи и им се постави задача да представят езиците в определена част на 
Европа. Предлага се тук да говорим за Европа като достигаща до Кавказ, за да 
могат да се включат и такива езици като арменски, азерски и грузински.

1 Методическите предложения са изготвени в дискусия и с помощта на учители, участници 
в проекта.
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• Стъпка 2. Дискусия по темата за езиковото многообразие
Тук се засягат темите за многообразието от езици, които се говорят, броя 

на говорещите ги, географското разпределение на езиците, сходствата между 
езиците и обединяването им в езикови семейства според техния произход или 
други особености.

• Стъпка 3. Представяне и разглеждане на богатството от регионални 
и малцинствени езици в Европа

Учениците подготвят материали за представянето на някои от тези езици 
по техен избор или предпочитание.

• Стъпка 4. Игра за разпознаване на езиците в Европа
Тази игра може да се предшества от запознаване с някои особености на 

писмените форми на езиците, азбуките, някои особености на словообразува-
нето, близостта и постигането на взаимно разбиране между говорещите раз-
лични езици.

Методически предложения
Препоръчва се да обмислите кои са най-подходящите методи за Вашите 
ученици и Вашето училище и да използвате:

• подготовка – самостоятелна или по групи;
• работа по групи;
• самостоятелна работа;
• презентации; 
• ролеви методи;
• интерактивна дискусия.

Препоръчва се да използвате следните материали:
• включените материали за европейските езици в диска към Помагалото;
• копия на включения в диска към Помагалото тест за разпознаване на 

езиците;
• специално подготвени по същия модел тестове за разпознаване на ези-

ците.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Езиците, които се говорят в Европа, произлизат от разнообразни ко-
рени. Повечето са членове на голямата група на индоевропейските езици, 
чиито основни клонове са германските, романските, славянските и келт-
ските езици. Гръцкият и балтийските езици като латвийския и литовския 
също принадлежат към индоевропейските езици, въпреки че не съставля-
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ват част от техните основни клонове. Унгарският, финският и естон-
ският са от групата на угро-финските езици, а малтийският е близък до 
арабския с някои влияния от италианския. Немският език е най-широко го-
вореният език в Европа с около 90 милиона говорещи го като роден език. 
Френският, английският и италианският са родните езици на около 60 ми-
лиона европейски граждани. 

Принципът на уважение към езиковото и културното многообразие по-
крива не само официалните езици на ЕС, но и т.нар. регионални и малцин-
ствени езици. Те са около 150 за Европа и се говорят от около 50 милиона 
души. Трудно е да се определи точният брой на носителите на тези езици, 
тъй като има разминаване в определянето на езиците като език на малцин-
ства, регионален език или диалект. 

Все пак в тази група могат да се отделят три категории:
• Специфични за определен регион езици, които могат да попадат из-

цяло или частично на територията на една страна. Тук влизат езикът на 
баските, бретонският, каталунският, фризийският, сардинският, уелски-
ят и др.

• Езиците на малцинства в една страна, които обаче са едновременно 
с това официални езици в друга страна от ЕС. Това определение обхваща 
немския в Дания, френския – във Вале д’Аост в Северна Италия, унгарският 
– в Словакия и др.

• Езици, които не са свързани с конкретна територия, например езикът 
на ромските или еврейските общности и арменският.

ФРИЗИЙСКИ ЕЗИК (FRYSK)
Фризийският е първият език на 55% (350 000) от населението на про-

винция Фризланд в Нидерландия. 74% от живеещите във Фризланд могат 
да говорят фризийски, 64% четат и 17% пишат на този език. През 1956 г. 
правителството на Холандия официално признава Фризландия като двуезич-
на общност. С течение на годините се подготвят нарастващ брой мерки 
за осъществяването на тази политика в сфери като образованието, пуб-
личната администрация и правораздаването. Около 3000 жители, говорещи 
фризийски, живеят в няколко села отвъд границите на провинцията, където 
езикът няма такъв статут. Използването на фризийски в образованието е 
разрешено от 1938 и е задължително в основното образование от 1980 г. 
През 1993 г. става задължителен предмет за първата година от средното 
образование.

Фризийският е език от семейството на германските езици и е истори-
чески свързан с английския език. 
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ЕЗИК НА БАСКИТЕ (EUSKARA)
Баският е уникален език, чийто произход не е известен. Той не принад-

лежи към индоевропейското семейство на езиците. Страната на баските 
(Euskal Herria) понастоящем е разделена. Автономната област на Euskadi 
(провинциите Bizkaia, Gipuzkoa and Araba) и Автономната общност на 
Nafarroa (Navarre) са разположени в държавата Испания, а останалите три 
провинции (Zuberoa, Lapurdi and Behe-Nafarroa) – във Франция. Териториал-
ното разделение има съществено влияние върху езика на баските. От около
632 000 говорещи този език 566 000 живеят в Испания, а останалите 66 000 –
във Франция. Позициите на различните съществуващи управления в Стра-
ната на Баските по отношение на насърчаването на езика на баските са 
различни. Той има статут на официален език на териториите в рамките на 
Испания. В Автономната област Euskadi има правителствена подкрепа за 
възстановяване и насърчаване на баския. Възстановяването на езика в тези 
райони е активно и последователно осъществявано, като 31% от населението 
го говорят, а други 19% го разбират, но се затрудняват да го говорят (ста-
тистиката е от Автономното управление на Страната на баските, 1998). 
Броят им намалява рязко в Nafarroa (9,4%). В Iparralde езикът е в регрес и се 
говори от 25,7% от населението (Continuité de la langue basque, 1995).

САМИ (SÁMGELLA)
Езикът „сами“ е член на фино-унгарското езиково семейство. Той има 

10 съществено различаващи се един от друг варианти, шест от които са с 
развита писмена форма. Северният „сами“ е най-широко разпространен и 
се открива във Финландия, Норвегия и Швеция. Различията между различни-
те „сами“ са толкова големи, че те не са взаимно разбираеми. Населението 
„сами“ е около 70 000, но само половината от тях говорят езика. Повечето 
„сами“, около 40 000, живеят в Норвегия. Около 24 000 живеят в Швеция и 
6500 – във Финландия. През последните 20 години „сами“ получават много 
права за социалния си, правен и административен статус: например създават 
се парламенти на „самите“ в скандинавските страни. През 1985 г. във Фин-
ландия е приет закон, който им гарантира обучение по „сами“ в училищата, 
а през 1991 „сами“ се определя като „майчин език“ в учебната програма за 
средните училища. Днес той може да се изучава и в университетите. 

(Източник: http://www.aber.ac.uk/~merwww/english/lang/)

Въпроси за обсъждане с учениците:
1. Кои са езиците около вас – езиците, които най-често чувате или говори-

те във всекидневието си?
2. Как разпознавате езиците в тяхната устна или писмена форма?
3. Мислите ли, че това богатство на езици в Европа е бариера за комуни-

кацията?
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Помощен материал при обсъждане на въпросите:

Стойчева, Мария. Европейска езикова политика. София: Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, 2006.

Европа говори. Езиците на Европейския съюз (приложен ресурс на CD) 
Тест за разпознаване на езиците в Европа

Интернет източници: 
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/facts_bg.htm 
http://ec.europa.eu/languages/vid/index_en.htm (съдържа видео материали, 

свързани с езиците в Европа)
http://www.omniglot.com/writing/index.htm
http://www.bbc.co.uk/languages/european_languages/index.shtml
http://www.eki.ee/letter/

ДЕЙНОСТ 2: Политика на многоезичие на Европейския съюз
Учениците ще се запознаят как работят европейските институции в тако-

ва многообразие на езиците и каква е политиката за насърчаване на изучаване 
на езиците в рамките на Европейския съюз. Учениците могат да изследват 
как това влияе на българския език и какви нови възможности се откриват за 
по-широко разпространение и повишаване на интереса към изучаването на 
езика ни.

• Стъпка 1. Представяне на официалните езици на Европейския съюз
Обсъжда се какво означава един език да е официален език на ЕС и как-

ви възможности открива това. Обсъжда се българският език като официален 
език на ЕС.

• Стъпка 2. Обсъждане на функционирането на европейските инсти-
туции при такова многообразие от езици: как е организирана дейността на 
службите за устен и писмен превод, кои и какви документи се превеждат и 
разпространяват на български език. Учениците се насърчават да изследват и 
да ползват в дейността си по проекта българската секция на интернет страни-
цата на Европейския съюз.

• Стъпка 3. Сравнение на многоезичието на Европейския съюз с езико-
вия режим в други международни организации – Съвета на Европа, Организа-
цията на Обединените нации, НАТО, ЮНЕСКО и др. Очертава се уникалното 
място на ЕС като единствен действително многоезичен международен проект 
без аналог в международните отношения. 

• Стъпка 4. По избор може да се провокира и дискусия относно ролята 
на езиците за по-широка комуникация (т.нар. езици лингва франка) в съвре-
менното глобализиращо се общество. Това може да се свърже с последната 
тема от тематичния цикъл „Гласове от бъдещето“/„Значението на езиците“, 
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като учениците изкажат мнението си за езиковата система на ХХІ в. и за това 
кои са езиците, които те очакват да получат най-голямо разпространение. 
Дискусията може да се обвърже с мнението им за това как ние трябва да съх-
раняваме и обогатяваме богатството на писмения и устния български език.

Методически предложения

Препоръчва се да обмислите кои са най-подходящите методи за Вашите 
ученици и Вашето училище и да използвате: 

• Интерактивна дискусия, в която е добре да участват всички със 
знания, позиции, мнения и предложения по обсъжданите въпроси.

• Презентации по предварително поставени задачи, свързани например 
със Стъпка 3.

• Самостоятелна работа и подготовка на кратки презентации по 
темата.

Препоръчва се да използвате следните материали:
• Политическа карта на Европейския съюз
• Материали от диска към Помагалото
• Материали от Официалната интернет страница на ЕС на български 

език, свързана с темата за многоезичието.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

В ЕС има 23 официални езика. Те са английски, български, гръцки, датски, 
естонски, унгарски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, 
малтийски, нидерландски, немски, полски, португалски, румънски, словашки, 
словенски, фински, френски, чешки и шведски. Каталунският, баският и га-
лисийският имат статута на официални езици на територията на Испания, 
което означава, че някои текстове на ЕС се превеждат от и на тези езици за 
сметка на испанското правителство. Обикновено, когато една страна стане 
членка на ЕС, националният език на тази страна става един от официалните 
езици на ЕС. Решението по този въпрос се взема от Съвета на министрите 
на ЕС. Това гарантира, че отделните граждани на ЕС имат възможността 
да ползват при всички контакти с ЕС и неговите институции същия език, кой-
то използват и в отношенията си с националните органи в своята страна. 
По същата логика всеки новоприет законодателен акт от ЕС се превежда на 
всички официални езици, така че всички интересуващи се граждани на тери-
торията на ЕС да научават незабавно за какво се отнася новият закон и как 
той ги засяга. Всички езикови версии на даден законодателен акт на ЕС имат 
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еднаква юридическа сила. По този начин ЕС гарантира липсата на дискрими-
нация между гражданите, чиито езици се говорят от голям брой хора, и тези, 
които използват не толкова широко разпространени езици. Членовете на Ев-
ропейския парламент например имат право да се обърнат към събранието на 
езика на народа, който представляват. Словенските депутати имат същото 
право, каквото и германските, да говорят езика на своите гласоподаватели.

Писмените и устните преводи са сред основните задължения на ЕС. С 
присъединяването на 12 нови държави членки между 2004 и 2007 г. броят на 
официалните езици нарасна над два пъти от 11 на 23, като това съсредото-
чи повече от всякога вниманието на ЕС върху ролята на езиците.

(Източник: Европа говори. Езиците в Европейския съюз, ЕК, 2008, ec.europa.
eu/publication, приложен в ресурсите на CD)

Европейският съюз практически реализира политика на езиково много-
образие, непозната в историята и практиката на международните инсти-
туции до този момент. Освен това Европейският съюз има изградени гладки 
процедури, утвърдени в годините, за функциониране в условията на нара-
стващ брой на официалните езици, без с това да се създава ситуация, подоб-
на на „вавилонската кула“. Нито една друга регионална или глобална инсти-
туция не използва толкова много официални езици като ЕС. Това означава, че 
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едва ли друга организация отделя толкова ресурси за превод2,7въпреки че фи-
нансовите разходи за тази дейност все още са на учудващо ниско равнище. 
Но характерът и целите на ЕС предполагат и налагат подобна политика, 
тъй като няма друга международна институция, която да приема законода-
телство, пряко приложимо за гражданите във всичките�£�страни членки. Ор-
ганизацията на Обединените нации и НАТО например функционират само на 
междуправителствено равнище. Въпреки че има повече от 190 страни членки, 
Обединените нации използват само шест езика. Съветът на Европа и НАТО, 
всеки от които има повече страни членки от Европейския съюз, публикуват 
официалните си документи само на английски и френски език.

Интернет източници: 
http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_bg.htm 
http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc3275_bg.pdf

ДЕЙНОСТ 3: Значение на езиците 

С тази дейност учениците ще се насърчат да разсъждават и да изразят 
собственото си мнение за значението на езиците за самите тях и разбирането 
на идентичността им, за комуникацията във все по-глобализиращия се свят и 
за процеса на европейска интеграция. Предлага се специален фокус да е въ-
просът за значението на езиците в междукултурното общуване. Разглежда се 
и целта за постигане на многоезичен езиков репертоар, състоящ се от майчин 
език плюс два чужди езика.

• Стъпка 1. Дискусия за значението на езиците. Учениците дискутират 
в какво виждат значението на езиците, които говорят или изучават, например 
ролята на родния ни/майчин език за идентичността ни, значението на езици-
те, които изучаваме, за запознаване с културата на другите народи, за образо-
ванието ни, за мобилността, намирането на работа, пътуване и опознаване на 
други страни и народи и за заниманията ни в свободното време.

• Стъпка 2. Използват се материали и подходи по темата за ролята на 
езиците в междукултурното общуване, разработени на европейско равнище. 
(към Помагалото са приложени части от различни модели на Европейското 
езиково портфолио (ЕЕП), разработени под егидата на Съвета на Европа,
които се отнасят до ролята на езиците в междукултурното общуване).

2 Например преди разширяването от 2004 г. основните институции на ЕС – Европейската 
комисия, Съветът на министрите и Европейският парламент – заедно са превеждали около 
три милиона страници текст на година (Many Tongues, one family. Languages in the European 
Union. Publication of the EC, 2004, с. 18).
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• Стъпка 3. Разглеждат се и се представят аргументи за обосноваване на 
целта за постигане на многоезичен езиков репертоар, състоящ се от майчин 
плюс два езика. Тази стъпка може да се свърже с Дейност 5 – изработване на 
индивидуален многоезичен профил на учениците.

Методически предложения

Препоръчва се да обмислите кои са най-подходящите методи за Ваши-
те ученици и Вашето училище и да използвате:

• мозъчна атака като въведение в темата;
• индивидуална работа, съчетана с представяне и дискусия по тема-

та; 
• интерактивна дискусия.

Препоръчва се да използвате следните материали:
• постер/дъска, флумастри
• големи листове А1 за записване на формираните общи становища от 

дискусиите или на идеите от мозъчната атака;
• копия на някои от помощните материали, публикувани в диска към 

Помагалото или на страницата от ЕЕП „Информация за езиков опит и 
междукултурна комуникация“, дадена като пример по-долу.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Европейското езиково портфолио (ЕЕП) задължително включва стра-
ници, които разработват по различен начин въпроса за езика и междукул-
турното общуване и опит. Основната цел е да се подтикват учениците да 
осмислят своя собствен опит в тази област, да си припомнят и анализират 
ситуации и случки на междукултурен контакт. Така те ще включат тема-
та за междукултурната компетентност и ролята на езика в „свой собст-
вен разказ“/личен разказ и ще могат за използват тези свои мисли и опит в 
обсъждането на темата с другите ученици. Съветът на Европа публикува 
извадка на страници, свързани с междукултурното общуване, от различни 
валидирани ЕЕП на http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Templates_
EN.asp#TopOfPage. Тук включваме един пример, който можете да използва-
те за дискусията по темата. 
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Информация за езиков опит и междукултурна комуникация 

Моля, използвайте отделен лист за всеки език

Междукултурен опит
(свързан със страната, културата или го-
ворещите езика)

Други източници, които са допринесли за 
познанията ни за страната, хората и кул-
турата 
(изобразително изкуство, музика, литера-
тура, история, медии и др.)

Употреба на езика в различни ситуации 
(в процеса на учене, в свободното време, 
в училище, на почивка)

Задачи и други проекти, които са изпъл-
нявани на чужд език 

Учениците могат да работят по групи, като за всеки език използват раз-
личен лист. Също така работата може да е индивидуална, като след това се 
направи кратко представяне и дискусия по темата за значението на езика за 
опознаване и разбиране на други култури и хора.

ДЕЙНОСТ 4: Езиците около нас 

С тази дейност ще се представят процесите на проникването на многое-
зичието в различните сфери на живота ни – в публичната, в частната, в град-
ската среда в Европа, в областта на културата, във всекидневното общуване и 
в прекарването на свободното време.
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• Стъпка 1. Разглеждане на проникването на многоезичието в различни 
сфери на живота. Учениците се насочват да разгледат и да посочат в кои сфе-
ри в най-голяма степен ставаме свидетели на проникването на многоезичието 
и превръщането му в обичайна практика и потребност за хората. 

• Стъпка 2. Поглед към Европа и европейския голям град. Учениците 
подготвят кратко представяне на някои от големите европейски градове като 
многоезични градове. Дискусия за ролята на езиците в процеса на социално 
сближаване, за участие в обществения и културния живот, за доброто съжи-
телство и разбирателството. Извеждат се основни европейски ценности като 
толерантност, уважение към другите култури и езици, гражданска солидар-
ност и сътрудничество.

• Стъпка 3. Преход към Дейност 5 от тематичния цикъл, в която акцен-
тът е върху образователната система и компонентите на многоезичие в нея. 
Учениците могат да изготвят своя собствен многоезичен репертоар, като из-
ползват Езиковия паспорт и Описанията на езиковите умения от българския 
модел на Европейското езиково портфолио.

Методически предложения

Препоръчва се да обмислите кои са най-подходящите методи за 
Вашите ученици и Вашето училище и да използвате:

• панелна дискусия за разработване на подтемите;
• работа по групи; 
• интерактивна дискусия за проникването на многоезичието и 

превръщането му в обичайна практика и потребност за хората.

Препоръчва се да използвате следните материали:
• кратки презентации;
• големи листове А1 за записване на формираните общи станови-

ща от дискусиите;
• постери, които могат да се разработят като резултат от 

дейността. Те могат да се поставят на видимо място.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Темата за многоезичието може да се разглежда в различни контексти, 
например: 

• Многоезичие в образователния контекст;
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• Многоезичие в публичната сфера;
• Многоезичие в икономическата сфера;
• Многоезичие в частната сфера;
• Многоезичие в градската среда.

Многоезичие в образователния контекст
Тук се включват всички образователни институции – от детската гра-

дина до обучението на възрастни; от държавната образователна систе-
ма до частните образователни институции; от формалното образование в 
училищата до неформалното обучение и образование в рамките на ученето 
през целия живот. 

Многоезичие в публичната сфера
Публичната сфера включва всички институции и организации, чрез кои-

то се осъществяват управлението и инфраструктурата на политическата 
система, които са финансирани с публични финанси (напр. от данъкоплат-
ците) и са контролирани по един или друг начин от публични институции 
(напр. от парламента). Този термин обхваща обществените институции, 
както и формите и достъпа до демократични процедури и изразяване. Тер-
минът е тясно свързан с понятието за гражданската публична сфера, с 
участието на гражданите в демократичния процес, както и с благосъстоя-
нието и социалното сближаване на общността. Публичната сфера обхваща 
такива услуги като градската администрация, обществения транспорт, 
системата на общественото здравеопазване, както и културните институ-
ции, доколкото те са ръководени от държавата (напр. държавни театри, 
музеи и галерии, оркестри, опери). Медиите, които имат широка аудитория 
(дори ако тяхното съдържание е частно в определен смисъл, като например 
Facebook), също са част от публичната сфера.

Многоезичие в икономическата сфера
Икономическата сфера най-общо може да се определи във връзка с парич-

ните потоци. Това означава, че всички потоци, свързани с трите типа икономи-
ческа активност в национална или друга валута (производство, потребление и 
натрупване), се включват в нея. Стоковият поток принадлежи към икономиче-
ската сфера. Могат да се посочат основни сектори като например индустрия-
та, енергетиката, услугите, транспорта, търговията, недвижимите имоти.

Многоезичие в частната сфера
Частната сфера обхваща всички дейности, свързани с индивидите, се-

мейството и социалните мрежи (приятели, съседи), в които няма намеса и 
контрол на публичните институции. Тук се включват не само семейството, 
но и социалните, и културните дейности от най-различен тип, ако те се ор-
ганизират лично и не представляват част от публичната или икономическа-
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та сфера. Тук се отнасят например фестивалите, които се организират от 
благотворителни организации и дружества, както и някои специални услуги, 
които се предлагат и осъществяват от етнически общности, в квартала или 
от други частни асоциации. Някои от тях може да получават обществени 
средства или спонсорство (например субсидии за провеждането на фести-
вал или изложба), ако се организират по лична или частна инициатива.

Многоезичие в градската среда
Терминът „градско пространство“ се отнася до всички видими и/или 

достъпни градски места и пространства. То включва всички видове архи-
тектура в най-широкия смисъл на понятието: къщи и други сгради, улици 
и паметници, паркове и градини. То също така се отнася до всички видове 
пространства със свободен достъп, напр. магазини и техните витрини, вхо-
дове на сгради, училищни дворове, общежития и т.н. С оглед на многоезичи-
ето включваме всички видове артефакти или други видими знаци на езиково 
многообразие, напр. улични знаци, графити, указания за употреба на автома-
ти от различен вид, пътни знаци, реклами. Вече е обичайно да включваме не 
само визуалните (написани, нарисувани) знаци на многоезичието в градското 
пространство, но и свидетелствата за многоезичие, свързани с устната реч 
(като например съобщения в градската среда, песни). 

ДЕЙНОСТ 5: Гласове от бъдещето. На какви езици ще говорят бъде-
щите граждани на Европа? 

С тази дейност учениците ще изготвят своя собствен (многоезичен) про-
фил, като използват разработени инструменти на европейско равнище като 
Европейското езиково портфолио и нивата на езикова компетентност на 
Общата европейска езикова рамка. Те ще се насърчат да разсъждават върху 
своите цели в изучаването на езици и за областите, в които те планират или 
очакват да използват езиците, които учат или ще изучават.

• Стъпка 1. Учениците се запознават с нивата на езикова компетентност 
на Общата европейска езикова рамка и с по-подробните описания на ези-
ковите умения. Разглеждат се петте езикови умения: слушане, четене, моно-
логична реч, диалогична реч и писане, както и трите основни групи нива: 
А (основно), В (самостоятелно) и С (свободно). Представя се принципът на 
самооценяване, като се използват описанията на езиковите компетентности и 
се стига до въпроса как можем да изпълним определена комуникативна задача 
в процеса на езиково общуване.

• Стъпка 2. Учениците самостоятелно изготвят своя езиков профил, като 
използват описанията на езиковите умения и попълват профила си в Езиковия 
паспорт на Европейското езиково портфолио.
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• Стъпка 3. Обсъждане на резултатите. Предлага се да се направи об-
общение на най-често срещаните езикови репертоари в класа или групата. 
Обсъждат се следните теми: какви езици са включени; включени ли са езици, 
за които учениците имат частични умения; основанията за определяне на ни-
вото, което те смятат, че са постигнали; необходимостта да се постигне опре-
делено ниво на езикова компетентност, за да могат успешно да се изпълняват 
различни комуникативни задачи. Учениците са провокирани да си представят 
какви комуникативни задачи ще трябва да изпълняват след 10 години напри-
мер в рамките на Европейския съюз като граждани на Съюза и съответно как-
во е необходимото езиково ниво на компетентост, което съответства на тези 
комуникативни задачи (например в какви сектори очакват или планират да 
работят, в каква среда – многоезична или многонационална, къде планират да 
продължат образованието си или обучението си, каква литература ще им се 
налага да ползват и т.н.).

Методически предложения
Препоръчва се да обмислите кои са най-подходящите методи за Ваши-

те ученици и във Вашето училище и да използвате:
• Интерактивна беседа и самостоятелна работа.

Препоръчва се да използвате следните материали:
• Копия от Езиковия паспорт на Европейското езиково портфолио 

48.2003, които можете или да разпечатате за работа в клас, или да из-
ползвате в електронен вид за самостоятелна работа;

• Описанията на езиковите умения от Европейското езиково порт-
фолио 48.2003 или от други варианти на ЕЕП на други европейски езици, 
достъпни чрез интернет страницата на ЕЕП – http://www.coe.int/t/dg4/
education/elp. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Европейското езиково портфолио (ЕЕП) е документ, разработен под 
егидата на Съвета на Европа, като инструмент за насърчаване на езико-
вото многоезичие на учениците, на тяхната автономност и на развитие-
то на езикови, комуникативни и междукултурни умения. Това е широко 
познат в Европа документ, като има 120 валидирани модела на ЕЕП. Бъл-
гарският модел на ЕЕП е под акредитационен номер 48.2003 и е разрабо-
тен от екип на Софийския университет в сътрудничество с експерти от 
5 европейски страни.
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Помощни материали в CD:

• Европа говори. Езиците в Европейския съюз
• Тест за разпознаване на европейските езици
• Европейско езиково портфолио 43.2008 (Езиков паспорт, Езикова био-

графия)
• Европас.
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СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Д-р Даниела Дечева

АНОТАЦИЯ

С помощта на текстовете и задачите към тях учениците се запознават 
с понятието „културно и природно наследство“ (СКН), с инициативата на 
ЮНЕСКО за неговото опазване – критериите за включване в списъка на 
световното културно наследство, както и с конфликтни казуси в тази област. 
Обръща се внимание и на инициативата на страни от ЕС „Европейски печат 
за културно наследство“, чийто акцент и подбор на обекти е различен от 
този на ЮНЕСКО. Целта�£�е стимулиране на съзнанието за обща европейска 
идентичност и за историческата значимост на евроинтеграционния процес. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да научат повече за организацията ЮНЕСКО, за идеята и осъществяване-

то на дейността по Списъка за опазване на световното културно наследство;
• да се запознаят с обекти от този списък;
• да предложат нови обекти, подходящи за Списъка на ЮНЕСКО;
• да се запознаят с места и обекти, свързани пряко с европейската инте-

грация;
• да се запознаят с български места, свързани с процеса на евроинтегра-

цията.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците:
• ще знаят повече за дейността на ЮНЕСКО и конкретно за опазването на 

световното културно наследство;
• ще научат интересни факти за обекти на материалното и нематериално-

то културно наследство по целия свят, най-вече в Европа и България;
• ще се запознаят с критериите за включване на обекти в списъка на 

ЮНЕСКО;
• могат да съставят маршрут по избрани места и обекти с печат за култур-

но наследство.

ПЛАН

ДЕЙНОСТ 1: Какво е ЮНЕСКО?

Използвайки методите работа по групи, самостоятелна работа, РР-
презентация и дискусия, учениците се запознават с историята, развитието, 



262

мисията, дейностите и инициативите на ЮНЕСКО за опазване на световното 
културно и природно наследство. 

ДЕЙНОСТ 2: Моето предложение за маршрут от обекти с Европей-
ски печат за културно наследство

Използвайки методите работа по групи, РР-презентация и дискусия, уче-
ниците се научават да правят подходящи и оптимални маршрути, включващи 
обекти от значение за европейската история и интеграция от всяка страна, 
през която минават.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Какво е ЮНЕСКО?
Време: подготовка – 1–2 седмици; дейност – 60 мин. 
Метод: работа по групи, самостоятелна работа, РР-презентация, инте-

рактивна дискусия
Материали: компютър, мултимедия, материали съобразно идеите на 

групите
На учениците се поставя задачата да представят световната организация 

ЮНЕСКО, нейната мисия и дейност.

Подготовка
Участниците се разделят на седем групи, като всяка от тях избира една от 

записаните теми за разработване и представяне:
1. Какво представлява ЮНЕСКО и какви са целите на организацията?
http://www.unesco.org/new/en/
2. Какво представлява Конвенцията за опазване на световното културно 

наследство и по какъв повод се стига до идеята за нея? 
http://www.mc.government.bg/fi les/151_10.6.KONVENCIA_1.doc
3. Кои са десетте критерия за включване в списъка на СКН на ЮНЕСКО? 

Представете няколко европейски обекта, включени в него.
4. Кои български обекти са в списъка на СКН на ЮНЕСКО? Кои българ-

ски обекти са били застрашени в миналото или са застрашени сега да отпад-
нат от този списък? Представете мерките, които местната власт предприема 
за запазване статута на тези обекти.

5. Представете избран от вас български обект от списъка на СКН на 
ЮНЕСКО, който се намира в или близо до вашия град.

6. Кои обекти са били извадени от списъка на СКН на ЮНЕСКО и 
защо?

7. Направете предложения за български природни и културни обекти и 
примери за нематериално културно наследство, които да бъдат включени в 
СКН, като се съобразите с критериите на организацията.  
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Участниците в групите разпределят отговорностите по търсене на инфор-
мация, оформяне на изказване, избор на подходяща форма на представяне и 
изготвяне на презентацията. 

Дейност
Представителите на всяка група презентират общата работа по темата си 

в рамките на 7 мин. 
След приключване на изказванията се провежда дискусия за необходи-

мостта от опазване на световното културно и природно наследство, за фак-
торите, които го застрашават (промени в околната среда, човешка дейност) и 
какво губи човечеството с унищожаването на това наследство.

Правят се обобщаващи изводи за личното отношение и поведението на 
хората и за необходимостта от активна гражданска позиция по този проблем. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

За културното наследство
Понятието „културно наследство“ се свързва с епископа на Блоа Анри-

Батист Грегоар (1750–1831) и е включено в преамбюла на Хагската конвен-
ция за опазване на световното културно и природно наследство. Според бъл-
гарския Закон за културното наследство (в сила от 10.04.2009 г.) културно 
наследство са:

1. наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
2. исторически обекти и комплекси;
3. архитектурни обекти и комплекси;
4. етнографски обекти и комплекси;
5. образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
6. природни ценности (образци), включително антропологични останки, 

открити при теренни проучвания, и останки на палеозоологията и култиви-
рани растения;

7. индустриално наследство;
8. произведения на изящни и приложни изкуства;
9. народни занаяти;
10. документално наследство;
11. аудиовизуално наследство;
12. устна традиция и език;
13. книжовни и литературни ценности;
14. обичаи, обреди, празненства, ритуали и вярвания;
15. музика, песни и танци;
16. народна медицина;
17. кулинарни и еноложки традиции;
18. народни игри и спортове.
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Опазване на световното културно и природно наследство 
Програмата на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и при-

родно наследство цели да каталогизира, описва и провежда мерки за съх-
ранението на обекти с изключително значение за човечеството. Те се оце-
няват по своята уникалност, автентичност и цялост. Списъкът обхваща 
не само културни обекти (сгради, археологически обекти или цели градове), 
но и природни дадености като гори, планини, скални комплекси, езера и т.н. 
През 1992 г. ЮНЕСКО създава и програма за опазване на документи със 
световно значение (MOW, „световна памет“ – ръкописи, партитури, книги, 
архиви, аудио- и филмови записи и др.), както и на нематериално културно 
наследство (танци, театър, музика, устна литература, занаяти и др.). За 
да бъдат включени в списъка за опазване дадено място или обект трябва да 
отговарят най-малко на един от десет конкретни критерия. 

Програмата е създадена с Конвенцията за опазване на световното кул-
турно и природно наследство от 16 ноември 1972 г. и е ратифицирана досега 
от 188 страни. В списъка са включени общо 936 обекта в 153 страни (725 
културни, 183 природни и 28 смесени). 

За прилагането на Конвенцията за СКН отговаря специален орган – Ко-
мисията за световно наследство. Тя се състои от 21 членове, които пред-
ставляват всички континенти и области на културата. Комисията следи 
състоянието на включените в списъка обекти. Ако някой от тях е застра-
шен или увреден дотолкова, че вече не отговаря на критериите, се решава 
преместването му в списъка на застрашените обекти (т.нар. Червен списък 
на застрашеното културно наследство). Съществува възможност даден 
обект да бъде изваден от списъка на ЮНЕСКО, ако критериите, довели до 
включването му, са нарушени. Досега това се е случвало с два обекта (1. 
Резерват на антилопата орикс в Оман 2007 г., след като територията на 
резервата е намалена с 90% с цел там да се добива нефт, а популацията 
от антилопи е намаляла от 450 през 1996 г. на 65 животни. 2. Културният 
ландшафт по долината на р. Елба около Дрезден, който през 2006 г. е пре-
местен в Червения списък на застрашените обекти на културното наслед-
ство, а през 2009 г. е изключен напълно заради строежа на мост).

Конвенцията не гарантира опазването на включените в списъка обекти 
и не разполага с възможност за санкции (освен изваждане от списъка, с кое-
то обаче се отказва от целта да опазва съответния обект). Въпреки това 
в повечето случаи ЮНЕСКО успява чрез преговори да постигне приемливо и 
за двете страни решение на проблема. В крайна сметка за повечето нацио-
нални и местни власти, в чиито компетенции е опазването на културните 
и природните обекти, е ясно, че присъствието им в списъка на световното 
културно наследство има и допълнителната функция да стимулира турис-
тическия интерес, а с това и икономиката на страната. 
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Пример за такъв конфликтен случай е Кьолнската катедрала. През 
2004 г. тя е включена в списъка на застрашените обекти заради планира-
ния строеж на високи сгради на срещуположния бряг на Рейн, които биха 
нарушили визуалната цялост на катедралата и уникалния градски силует на 
Кьолн. Въпреки това строителната дейност в непосредствена близост до 
катедралата продължава. В преговори с градските власти ЮНЕСКО успява 
да постигне споразумение: свободна зона от двете страни на Рейн занапред 
ще запазва катедралата, а сградите в близост до тази свободна зона не бива 
да превишават височина от 60 м. През 2006 г. катедралата е извадена от 
Червения списък. 

Специални усилия се полагат и за опазването и популяризирането на не-
материалните културни феномени. През 2003 г. е подписана и Конвенцията 
за опазване на нематериалното културно наследство. В нея (чл. 2, т.2) като 
конкретни негови форми се посочват: 

а) устни традиции и форми на изразяване, в т. ч. и езика в качеството 
му на носител на нематериалното културно наследство; 

б) художествено изпълнителско изкуство; 
в) социални обичаи, обреди и празненства; 
г) знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената; 
д) знания и умения, свързани с традиционните занаяти. 

Източници

Георгиева, Д. Възможности за изграждане на европейски мрежи на осно-
вата на европейските културни маршрути на интернет страницата:

http://liternet.bg/publish25/d_georgieva/vyzmozhnosti.htm
Иванов, Д., Е. Сачев. Защита на културно-историческото наследство. Со-

фия: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009. 
Нематериалното културно наследство на България, съст. В. Велев. Со-

фия: Летера, 2010.
Папазов, Б. Културно наследство по българските земи. София: Фабер, 2009.
Културно-историческото наследство, съст. С. Василева. София: За букви-

те-О писменехь, 2011.
Културно наследство: образование – наука – опазване, интегриране в ту-

ризма, ред. Тодор Кръстев. Варна: ЕИ LiterNet, 2009.
(http://liternet.bg/ebook/kulturno_nasledstvo/index.html)
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство 

(mc.government.bg/fi les/151_10.6.KONVENCIA_1.doc)
Конвенция за защита на нематериалното културно наследство (http://www.

unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-BG-PDF.pdf))
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Закон за културното наследство ( http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662)
http://whc.unesco.org/
http://www.unesco-bg.org/
http://www.unesco-objects.hit.bg/home.html
http://www.otkrivam.bg/index.php?p=38&l=1
http://www.weltkulturerbe.com/
http://bg.wikipedia.org
http://de.wikipedia.org

ДЕЙНОСТ 2: Моето предложение за маршрут от обекти с Европей-
ски печат за културно наследство

Време: подготовка – 1–2 седмици; дейност – 40 мин.
Метод: работа по групи, РР-презентация, графичен метод и дискусия
Материали: компютър, мултимедия, географска карта на Европа

На учениците се поставя задачата да съставят маршрут, който включва 
обекти от значение за европейската история и интеграция от всяка страна, 
през която минава.

Класът се разделя на групи по 3–5-ма. Участниците във всяка група пра-
вят проучване за европейски градове, обекти, пътища, съставят примерни 
маршрути, обсъждат ги, дискутират тяхната оптималност и излизат с общо 
предложение на групата.

Дейност 
В рамките на 7 мин. всяка група запознава останалите със съответното 

предложение за маршрут от места с Европейски печат за културно наследство, 
защитава неговите интересни и важни елементи, а също и оптималността на 
избрания маршрут. На контурна карта на Европа тези маршрути се отбелязват 
с различен цвят.

След приключване на изказванията предложенията на групите се сравня-
ват, обсъждат се сходства и различия. 

Дискусията преминава към предложения за български обекти, които биха 
могли да кандидатстват за Европейски печат за културно наследство, изтъква 
се тяхната значимост за евроинтеграционния процес. 

Учениците разбират необходимостта от изучаването и съхранението на 
културното наследство в Европа и неговата роля за поддържането на чувство 
за принадлежност и общи ценности, за приемственост между поколенията и 
значимост на културно-историческите процеси. 
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В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Европейски печат за културно наследство
През 2006 г. правителствата на няколко европейски държави без учас-

тието на институциите на ЕС подемат инициативата за създаване на Ев-
ропейски печат за културно наследство. Целта е да се подобряват знанията 
на европейските граждани за историята и ценностите на ЕС, да се сти-
мулира разбирателството и единството в Съюза на базата на общи еле-
менти в историята и културното наследство, да се повиши съзнанието за 
ценността на многообразието и междукултурния диалог. 

Досега този „междудържавен“ печат е присъден на 68 обекта в Европа, 
които символизират европейското единство, идеалите и историята на ев-
ропейската интеграция. През 2008 г. ЕК решава да развие тази инициатива 
на равнището на ЕС, като от 2013 г. в нея по собствено желание ще могат 
да участват всички страни членки, както и Швейцария. Всяка страна има 
право на всеки две години да предлага по един или два обекта. Европейско 
жури от 13 независими експерти ще оценява предложенията и ще избира не 
повече от едно предложение от страна. Окончателното присъждане става 
от ЕК. С влизането в сила на европейската инициатива междудържавната 
престава да съществува. Местата, които до 2006 г. са получили печата в 
рамките на старата програма, ще могат да кандидатстват отново. 

Обърнато е специално внимание тази инициатива да не дублира други 
програми за опазване на културното наследство като тези на ЮНЕСКО, 
културните маршрути на Съвета на Европа или наградата на ЕС за култур-
но наследство (награда „Europa-Nostra“).

Акцентът се поставя не върху опазването на тези обекти (за това би тряб-
вало да се грижат съответните програми за опазване), а върху популяризира-
нето им. Целта е те да станат по-известни, по-достъпни и да се превърнат в 
центрове на инициативи, които подчертават европейското им измерение. 

Номинират се места с ключово и символично значение за европейската 
история, култура и интеграция. Изборът става не толкова въз основа на 
тяхната красота или архитектурна значимост, колкото заради символич-
ното им значение за Европа. По този начин се стимулира сътрудничеството 
между съответните обекти, специалистите и гражданите, свързани с тях, 
а не на последно място и културният туризъм. 

От особено значение са следните аспекти: наднационално и общоевро-
пейско значение; влияние и притегателна сила (в миналото и настоящето) 
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извън границите на страната членка; роля в европейската история и ин-
теграция, връзка със значими събития, личности или движения; принос към 
възпитаването на общоевропейски ценности. Такива обекти са например: 
паметници/мемориални комплекси, градски или селски обекти, подводни и ар-
хеологически обекти, индустриални обекти, културни обекти и комплекси, 
нематериално културно наследство.

Обектите, които кандидатстват за печат за европейско културно на-
следство, трябва да представят проект, който да включва следните еле-
менти: подчертаване на европейското значение на обекта, най-вече чрез 
подходящи информационни инициативи, поставяне на табели и обучение на 
персонал; провеждане на образователни мерки; стимулиране на многоезичие-
то и улесняване на достъпа до обекта; включване в дейностите на мрежата 
от отличени с печата места с цел обмяна на опит и идеи за съвместни про-
екти; повишаване на популярността на обекта извън страната, напр. чрез 
нови технологии (дигитални и интерактивни средства), сътрудничество с 
други европейски инициативи.

Насърчават се творчески и културни дейности, които подкрепят мобил-
ността на европейски творци и колекции, междукултурния диалог, връзките 
между културното наследство и съвременните културни практики.

Интернет източници:
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/label/european-heritage-
label_de.htm
http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/06/Euopaeisches__Kulturerbesiegel.
html
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА

Д-р Даниела Дечева

АНОТАЦИЯ
Учениците се запознават с инициативата на Европейския съюз за ежегод-

ния избор на културна(и) столица(и), разбират целта £, както и процедурата 
по определянето на градовете столици. Научават за ползите за техните жите-
ли, за европейските граждани и за туристите от цял свят. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да се запознаят по-добре с инициативата „Европейска столица на култу-

рата“ и с практическото�£�осъществяване;
• да проучат опита на градовете, които са били европейски столици;
• да направят предложения за кампаниите на български градове кандидати;
• да разберат ползите за гражданите на ЕС от провеждането на общоев-

ропейски инициативи.

В РЕЗУЛТАТ на дейностите учениците: 
• ще разберат смисъла на инициативата „Европейска столица на култу-

рата“;
• ще научат интересни факти за европейски градове;
• ще познават съвременни практики на културния мениджмънт; 
• ще придобият усещане за социална активност и връзка с местната власт.

ПЛАН

Дейност 1: Какво означава „Европейска столица на културата“?

Използвайки интернет и дискусия, учениците се запознават с историята 
и развитието на инициативата на Европейския съюз.

Дейност 2: Моята PR-кампания за българска „Европейска столица 
на културата“

Използвайки методите работа в екип, РР-презентация, самостоятелна 
работа, ролева игра, дискусия, учениците се запознават с процедурата по из-
бор на град – европейска столица на културата, получават знания как се прави 
кампания за защита на кандидатурата, научават някои практики на културния 
мениджмънт и формират умения за отстояване на кауза.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ

ДЕЙНОСТ 1: Какво означава „Европейска столица на културата“?
Време: 40 мин.
Метод: работа в екип, интернет, дискусия
Материали: мултимедия, компютър, интернет връзка, постер/дъска, ли-

стове, флумастри, интернет страници за документални клипове, посветени на 
инициативата на ЕС – „Европейска столица на културата“ (ЕСК):

1. Еuropean capitals of culture: the road to success 
http://www.youtube.com/watch?v=04bgYw4OJMQ
2. Maastricht Wants to be European Capital of Culture in 2018 
http://www.youtube.com/watch?v=r4qcCBD8WEI 
3. Истанбул – ЕСК – 2010 http://www.youtube.com/watch?v=m-lh6zH74nQ
4. Гимараеш – ЕСК – 2012 http://www.youtube.com/watch?v=xMQL4r1--u4
5. Вилнюс – ЕСК –2009 http://www.youtube.com/user/vilnius2009?feature=

results_main
6. Ливърпул – ЕСК 2008 http://www.youtube.com/watch?v=GKqE1gUMiZc
7. Талин – ЕСК 2011http://www.youtube.com/watch?v=IZTLymmh-LQ
8. Кошице – ЕСК 2013 http://www.youtube.com/watch?v=7S73VS4VrAU

Подготовка
На екип от 3-ма ученици се поставя задачата да представят инициативата 

на ЕС „Европейска столица на културата“ в рамките на 10 мин. Предоставят 
им се интернет страниците, от които да ползват информация: 

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc459_en.htm 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm
http://www.inter-cultura.eu/index.php?option=com_content&view=article&id

=21%3Aeuropeancapitalofculture&catid=3%3Adeinosti-kategorii&lang=bg
Участниците в екипа си разпределят отговорностите по намиране на ин-

формация, писане на изказване, подготовка на РР-презентация; избират пред-
ставител на екипа.

Дейност
На вниманието на учениците се предоставят клиповете, представящи 

идеята „Европейска столица на културата“, както и градове, които вече са 
били културни столици.

Поставя им се задачата, гледайки документалните клипове, да си водят 
бележки, за да могат да отговорят на въпросите:

1. Какво представлява инициативата „Европейска столица на културата“?
2. Кой и кога дава идеята за тази инициатива?
3. Какво се цели с нея?
4. Какви са ползите от инициативата и за кого?
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5. Какъв град може да стане европейска столица на културата?
Въпросите се написват на постера/дъската.

След показване на 4–5 клипа представителят на екипа представя общата 
работа и запознава всички с инициативата „Европейска столица на културата“ 
– история, процедура, изисквания, цел и въздействие. 

С учениците се провежда беседа, като целта е всеки да вземе участие с 
мнение. Учителят допълва с факти. 

Накрая се правят изводи и обобщение за политиката на ЕС за отстояване 
на европейската и съхранението на националните идентичности.

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Изборът на Европейска културна столица е инициатива на ЕС, в рамки-
те на която всяка година най-малко два европейски града изпълняват тази 
почетна функция. 

Освен тях тази титла могат да носят и градове от държави извън ЕС. 
Целта е да се изтъкне многообразието и единството на културното наслед-
ство в Европа и да се стимулира у гражданите чувството за принадлеж-
ност към Европа.

Идеята е на гръцката певица и министър на културата Мелина Мерку-
ри, която през 1985 г. предлага ежегодното избиране на европейска културна 
столица. Освен че се отпускат средства за обновяване и възстановяване на 
културните столици, през съответната година в тях се провеждат много-
бройни културни инициативи и събития. Те популяризират града и държава-
та и привличат многобройни туристи, придават интензивност на култур-
ния живот в града, като така го правят по-привлекателен и интересен и за 
собствените му обитатели. 

Страните членки на ЕС могат да предложат свои градове за културна 
столица. Това трябва да стане най-късно 4 години преди съответната годи-
на. Всяка година жури от 13 независими експерти в областта на културата 
разглежда постъпилите кандидатури и изработва становище кои градове 
да получат статута на културна столица.

Заради символичното значение на 2000 г. по изключение тогава са избра-
ни девет културни столици. След разширяването през 2004 и 2007 г. е взе-
то решение с цел по-бързото включване в инициативата на новите страни 
членки от 2009 г. да се избират по две културни столици – една от старите 
и една от новите страни членки. Това ще бъде така до 2019 г., след което 
отново ще се избира само по една столица. 
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От 1985 г. повече от 40 градове са били европейски културни столици. 
С годините тази инициатива става все по-значима, тъй като градовете се 
избират не просто заради това, което са в момента, но и заради плановете 
им за бъдещо развитие. 

Интернет източници:

http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=3437&category=223
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_de.htm#

ДЕЙНОСТ 2: Моята PR-кампания за българска „Европейска столи-
ца на културата“

Време: подготовка – 2 седмици; дейност – 60 мин. 
Метод: работа в екип, РР-презентация, самостоятелна работа, ролева 

игра, дискусия 
Материали: 4 листчета с номера на групите; мултимедия, компютър, ма-

териали според идеите на групите

На учениците се поставя задачата да направят предложение за PR-кампа-
ния за българска „Европейска столица на културата“.

Подготовка
Участниците се разделят на 5 групи с балансирано участие. Четири групи 

избират по един български град, който е подал кандидатура за европейска 
столица на културата, а именно:

• София;
• Пловдив;
• Варна;
• Русе.
Участниците трябва в рамките на 2 седмици, използвайки критериите на 

ЕС, да проучат достойнствата на града в качеството му на евентуална ЕСК, а 
в рамките на представянето да посочат и недостатъците му. 

Петата група има за задача да представи град, който вече е бил такава 
столица, както и да бъде комисия, която да оцени защитата на PR-кампанията 
на четирите групи и да определи българската ЕСК 2019.

Групите разпределят отговорностите по изпълнение на задачата си – на-
миране на информация за културното наследство, материали за представяне 
на исторически, археологически и др. културни обекти, подготовка на култу-
рен афиш, пътеводител с местата за настаняване и забавление на гостите на 
града, подготвяне на сайт, клипове и пр. 
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Участниците получават указание при разглеждане на кандидатурите на 
градовете да обърнат внимание и на следните въпроси:

• Кои са символите на града, които да залегнат в основата на кампанията?
• Кои аспекти от културата на града и региона е добре да се популяризи-

рат в останалата част от Европа чрез кандидатурата на този град?
• Как да бъдат активно ангажирани уязвимите обществени групи – де-

цата, хората в неравностойно положение, етническите малцинства, ими-
грантите? 

Дейност
Всяка група представя своята работа в рамките до 10 мин., като се започ-

ва с петата. 
Поредността на изказванията на останалите четири се определя чрез те-

глене на номер, записан на сгънато листче.
Четирите екипа представят своята PR-кампания за градовете София, 

Пловдив, Варна и Русе. 
Комисията одобрява два български града за „Европейска столица на 

културата 2019“ съобразно изискванията на ЕС и представянето на канди-
датура. 

Прави се извод и обобщение какви ползи за България би донесъл изборът 
на град – европейска столица на културата.

За добрите материали учителят намира форма за представяне пред по-
широка публика – изложба, уеб страница на училището и пр. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

От 1985 г. повече от 40 градове са били европейски културни столици. 
Изберете някои от тях, проучете и представете на класа кои са били ос-
нованията да бъдат избрани, какви инициативи са се провели в годината, в 
която градът е бил културна столица.

Проучете по какви критерии ЕС оценява градовете – кандидати за кул-
турна столица. София (http://www.sofi a2019.bg/bg/sofi a2019), Пловдив, Варна 
и Русе са кандидати за ЕКС през 2019 г. Работете в 4 групи. Изберете по един 
от градовете кандидати. Като използвате критериите на ЕС, представете 
достойнствата и недостатъците на града в качеството му на евентуална 
европейска културна столица. 

Местната власт на Варна отправи покана към гражданите да се вклю-
чат с мнения и идеи във връзка с кандидатурата на града за културна столи-
ца на ЕС през 2019 г. (http://varnaculture.bg/buletin_varna_2019_bg.php). Фор-
мулирайте свои предложения и ги изложете в писмо до общината, например 
по следните въпроси:
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• Кои са символите на Варна, които да залегнат в основата на кам-
панията?

• Кои аспекти от културата на града и региона е добре да се популяри-
зират в Европа чрез кандидатурата на Варна?

• Как да бъдат ангажирани и активно въвлечени уязвимите обществени 
групи – децата, хората в неравностойно положение, етническите малцин-
ства, имигрантите? 



275

ПОЛЗИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЧЛЕНСТВОТО Œ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Д-р Калоян Симеонов

АНОТАЦИЯ

Настоящите занимания ще формират у учениците собствено мнение и по-
зиция относно членството на България в Европейския съюз. Те ще разберат 
какви са ползите от присъединяването към Съюза както за страната ни, така 
и в личностен аспект. Ще се запознаят и със задълженията и отговорностите, 
които поемаме като държава, членуваща в ЕС. Учениците ще открият и свое-
то място в европейската интеграция на страната ни. 

ЦЕЛИ се учениците:
• да добият представа за ползите и задълженията от членството на стра-

ната ни в ЕС;
• да могат да търсят пътищата за ползване на възможностите от член-

ството на България в ЕС; 
• да формират своя позиция относно членството на България в ЕС.

В резултат на дейностите учениците:
• ще знаят потребността от членството на страната ни в ЕС;
• ще са осведомени за задълженията, които поемаме като страна членка;
• ще са наясно с възможностите, които ЕС предоставя на своите граждани;
• ще имат позиция относно бъдещото развитие на страната ни като пъл-

ноправен член на ЕС.

ПЛАН

Дейност 1: Какво е съюз и защо държавите/хората се съюзяват? 

Използвайки методите „интерактивна дискусия“ и „мозъчна атака“, 
учениците се провокират да достигнат до идеята за силата на един съюз, 
но също и до необходимостта от поемане на задължения и отговорност към
съюза, към който принадлежат.

Дейност 2: Условия за членство в Европейския съюз

Използвайки метода РР-презентация, учениците се запознават с крите-
риите за членство в ЕС.
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Дейност 3: Ползи и задължения на България от членството в Евро-
пейския съюз

Използвайки методите анкетно проучване, противопоставяне и мозъч-
на атака, учениците се запознават с възможностите, които членството в ЕС 
предоставя на страната ни за развитие в различни области – икономически, 
културни, социални. Те осъзнават и че освен ползи, членството в ЕС предпо-
лага и изпълнение на задължения както от държавата ни, така и от нейните 
граждани.

Дейност 4: Каква е ползата за мен от членството на България в ЕС? 

Използвайки методите панелна дискусия и работа по групи, учениците 
формират своята позиция относно членството на България в ЕС.

Дейност 5: Как оценявате България след няколко години членство 
в ЕС? 

Използвайки методите дебат и самостоятелна работа, учениците се по-
ставят в активна позиция за изразяване на своето мнение и формиране на своя 
позиция за бъдещото развитие на страната ни като пълноправен член на ЕС.

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТ 1: Какво е съюз и защо държавите/хората се съюзяват?

•  Стъпка 1. Изясняване на понятието „съюз“
Време: 15 мин.
Метод: интерактивна дискусия 

На учениците се поставя за обсъждане въпросът: „Как може човек да оце-
лее – сам или в обединение, общества, съюзи?“ 

Дава се възможност всеки да вземе отношение и да изкаже своето мне-
ние, както и личната си нагласа. Дават се примери от историята, с литера-
турни герои. 

•  Стъпка 2. Какви са задълженията на членовете на един съюз? 
Време: 15 мин.
Метод: мозъчна атака 
Материали: постер, листове, флумастри
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Провежда се мозъчна атака с участниците. Всеки ученик в рамките до 
1 мин. дава по едно задължение на членовете в един съюз. Предложенията се 
записват на постера/дъската от ученик. След тяхното изчерпване се правят 
сравнения и обобщения; открояват се основните. 

ДЕЙНОСТ 2: Критериите за членство в Европейския съюз – задъл-
жения за всяка държава

Време: една (две седмици) + 7–8 мин.
Метод: РР- презентация 
Материали: компютър, мултимедия

Подготовка
По желание ученик поема задачата да подготви РР-презентация на тема: 

„Критериите за членство в ЕС“.
Предоставят му се източници за намиране на информация относно кри-

териите от Копенхаген.
http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/conditions-for-enlargement/index_

bg.htm
http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/enlargement/index_bg.htm
http://www.horizonti.bg/evro/expand.htm

Дейност 
Ученик презентира в рамките на 7–8 мин. на темата „Критериите за 

членство в ЕС“. Той се спира на срещата на Европейския съвет в Копенхаген 
на 22.05.1993 г.

Представя критериите за членство в ЕС – необходимите икономически 
и политически условия, на които трябва да отговаря държавата кандидат, оп-
ределени от Европейския съвет в Копенхаген и известни като копенхагенски 
критерии.

ДЕЙНОСТ 3: Ползи и задължения на България от членството в Ев-
ропейския съюз

• Стъпка 1. Кои са ползите за България от членството £ в Европей-
ския съюз?

Време: една седмица
Метод: анкетно проучване (изследване чрез дописване на изречение)
Материали: листове, възможности за копиране 

Определя се група от 3-ма ученици, които да проведат анкетно проучване 
в рамките на една (две седмица) сред съученици и връстници. Те копират пре-
доставената по-долу анкета и я раздават на съученици и връстници. Дава им 
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се възможност в рамките на 15 мин. да запишат своето мнение по поставените 
въпроси.

Учениците събират попълнените анкети, правят анализ, съпоставяне, 
групиране и обобщаване. Те определят процентно мнението по поставените 
въпроси и подготвят кратък писмен анализ на резултатите.

АНКЕТА
Ползите за България от членството £�в Европейския съюз

(изследване чрез дописване на изречение)

1. Българските граждани вече могат свободно да .............................
2. Качеството на стоките и услугите се е .............................
3. Правата на детето се .............................
4. Правата на човека се .............................
5. Защитата на потребителите .............................
6. Дискриминацията по пол, възраст, етнически и други
    признаци се .............................
7. Търговията със страните от ЕС се .............................
8. Възможностите за образование се .............................
9. Възможностите за собствен бизнес се .............................
10. Състоянието на околната среда се .............................
11. Инфраструктурата през последните години се .............................
12. Сигурността на страната – както вътрешна, така и във външен
      план, се е .............................
13. Административните услуги са се.............................
14. Възможностите да пътувам са се .............................

• Стъпка 2. Кои са задълженията за България от членството в Евро-
пейския съюз?

Време: 30 мин.
Метод: противопоставяне, мозъчна атака
Материали: постер/дъска, листове, флумастри 
 
Подготовка 
Предварително постерът/дъската се разделя вертикално на две половини. 

В началото на всяка се записват съответно: показатели, ползи от членството в 
ЕС и задължения от членството в ЕС.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

ОТ ЧЛЕНСТВОТО 
В ЕС

Българските 
граждани 

– могат вече свободно да се придвижват и 
да пребивават на територията на държави-
те членки на ЕС;
– придобиват и европейско гражданство;
– придобиват правото да гласуват в избори-
те за Европейски парламент;
– имат правото на дипломатическа и кон-
сулска защита в трети държави, където 
България няма дипломатическо и консул-
ско представителство;
– подобряват се стандартите за защита на 
потребителите;
– въвеждат се европейските правила за за-
браната на дискриминация, базирана на 
възрастов, полов, етнически и други при-
знаци.

Бизнесът – разширяват се пазарите и възможности-
те за бизнес на конкурентните български 
предприятия;
– подобряват се стандартите за качество на 
стоките и услугите на пазара, включително 
по отношение на детските играчки, уредите 
под налягане и други домакински уреди;
– въвеждане на правилата на ЕС в областта 
на защитата на конкуренцията и контрола 
върху държавните помощи;
– улеснява се значително търговията с дру-
гите държави членки на ЕС;
– създават се възможности за повече мест-
ни и чуждестранни инвестиции;
– по-интензивната търговия и инвестиции 
водят до засилване на икономическия рас-
теж;
– в условия на икономически кризи Бъл-
гария може да участва в общи европейски 
механизми за тяхното преодоляване;
– бъдещото приемане на еврото ще доведе 
до допълнително намаляване на разходите 
за търговия, бизнес и пътувания;
– отпускат се повече средства за финанси-
рането на дейността на малките и средните 
предприятия;
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 – повече средства се отпускат за земеделие-
то в рамките на общата европейска селско-
стопанска политика;
– отпускане на средства от европейските 
програми за развитие на регионите;
– подобрява се инфраструктурата (пъти-
ща, летища, пристанища, електропреносна 
мрежа, телекомуникационна мрежа и др.) в 
страната;
– подобряват се банковите и другите фи-
нансови услуги;
– българските предприятия по-лесно могат 
да откриват клонове или представителства, 
както и да предоставят услуги в други дър-
жави членки на ЕС;
– ограничаване на „сивата“ икономика.

Социална и 
други политики 

– по-лесен достъп до пазара на труда в ЕС;
– подобряват се условията на труд в стра-
ната, в това число поради прилагането на 
стандарти за здравословни и безопасни ус-
ловия на труд;
– подобрява се околната среда поради спаз-
ването на високите екологични изисква-
ния;
– подобрява се енергийната сигурност на 
страната;
– либерализиране на енергийния пазар; 
– намаляване на цените за роуминг услуги-
те на мобилните оператори.

Администра-
тивни услуги 

– подобрява се административният капаци-
тет в България и сътрудничеството с адми-
нистрациите от другите държави членки на 
ЕС;
– подобряват се административните услуги 
(услугите, които се предоставят от българ-
ската администрация), в това число и чрез 
предоставянето на електронни услуги.

Образование – признаването на академичното образо-
вание и професионалната квалификация в 
рамките на ЕС;
– по-лесен достъп до университетите в ЕС.

Сигурност – повишава се сигурността за страната как-
то във вътрешен, така и в международен 
план;
– създават се условия за по-голяма роля 
на страната на международната сцена и в 
частност в региона на Балканите.
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Дейност
На учениците се поставя задачата да предложат задълженията, които 

трябва да поеме държавата ни, да за могат да се използват предоставените 
ползи от членството в ЕС.

Провежда се мозъчна атака и учениците дават своите предложения. Те се 
записват в съответната графа на горната графика. 

След изчерпване на предложенията с помощта на учителя се правят
обобщения.

Групата ученици, провела анкетното проучване, съобщава за резултатите 
от него.

Правят се изводи. 

ДЕЙНОСТ 4: Каква е ползата за мен от членството на България в ЕС? 
Време: 30 мин.
Метод: панелна дискусия, работа по групи
Материали: постер/дъска, листове, флумастри 

Участниците се разделят на 3 групи. Поставят се следните задачи:
• Ползата от членството на България в ЕС за мен като ученик;
• Ползата от членството на България в ЕС за мен като собственик на час-

тен бизнес;
• Ползата от членството на България в ЕС за мен като гражданин.
Всяка група си избира проблема. Обсъжда го. Представителят на групата 

записва идеите и предложенията. Открояват се общите предложения. 
Представителите на групите съобщават за резултата от работата. 
Провежда се дискусия и се обобщават предложенията за ползите от член-

ството на България в ЕС за всеки и трудностите по използване на възмож-
ностите, които ЕС предоставя на всяка държава членка.

ДЕЙНОСТ 5: Как оценявате България след няколко години член-
ство в ЕС? 

• Стъпка. Как оценявам членството на България в ЕС?
Време: 45 мин. 
Метод: дебат, рисуване на идеи, самостоятелна работа
Материали: листове, флумастри, бои, компютър 

Сформират се два отбора от не по-малко от по 5 ученици. Поставя се зада-
чата единият отбор да развие и да защити темата „Членството на България в 
ЕС е свързано с положителни страни и от него страната може предимно да 
спечели“, а другият – опониращ отбор – защитава тезата, че „членството на 
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България в ЕС е свързано повече със загуби и неговата цена е твърде голяма 
за страна като България“.

На учениците се оставят 10 мин. да подготвят своята теза. 
След това участник от двата екипа има по 2 мин. да изложи аргументите 

и примерите, които поддържат тезата на неговата група. 
В подкрепа на поддържаната теза на всяка група се изказва още по един 

ученик за по 2 мин. и т.н.
На следващ етап се дава възможност на двете групи да си задават взаимно 

въпроси и съответно време за отговор на опониращата група.
След дебат от 10 мин. се включва и публиката – участници задават въпро-

си и на двете опониращи си групи на база на дискусията, която е проведена 
до момента.

В заключение се прави обобщение от около 2 мин. от всяка една от опо-
ниращите си групи, като за целта те са излъчили лидер още от самото начало, 
който да направи това обобщение.

• Стъпка 2. Как възприемам членството на България в ЕС?
Време: една седмица 
Метод: рисуване на идеи, самостоятелна работа
Материали: листове, флумастри, бои, компютър 

На учениците се поставя задачата да направят плакат на тема: „5 години 
членство на България в ЕС“ (заглавието на темата се променя всяка година, 
като се актуализира броят на годините, считано от 1 януари 2007 г.). Те рабо-
тят самостоятелно, като изразяват своите виждания, оценки, мнения и пред-
стави чрез рисунка на лист/картон или чрез компютърно рисуване. 

След една седмица работите на учениците се събират, учителят прави 
анализ и оценка. Най-добрите творби може да бъдат използвани за европей-
ски инициативи. 

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Ползите и задълженията от членството на страната ни в ЕС са с най-
различен характер, като те биват както чисто икономически, така и поли-
тически, социални, екологични и др. Някои от тях могат да бъдат изчислени 
количествено, но други, като например подобряването на сигурността или 
засилването на ролята на България в международен план, трудно могат да 
намерят числово изражение. Под термина „цената на членството“ следва 
да се разбират не само недостатъците, загубите, но също така трудности-
те и предизвикателствата от присъединяването към ЕС. 

По принцип се счита, че присъединяването както на България, така и на 
други страни към Европейския съюз е свързано повече с ползи, отколкото със 
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загуби. Това определя и една сравнително по-висока подкрепа в обществото 
в присъединяващата се страна за членство в ЕС. Повечето от гражданите 
на новата държава членка, включително и в България, печелят от членство-
то в ЕС, като пред тях се откриват нови възможности и перспективи от 
участието във вътрешния пазар и общите политики на ЕС. Не трябва да 
се забравя обаче, че има и граждани, които е възможно да „загубят“ от 
членството на страната си в ЕС. Това могат да бъдат например работ-
ници в неконкурентни предприятия и фабрики, които трябва да затворят 
врати поради своята неконкурентоспособност на европейския пазар или по-
ради факта, че тези предприятия не могат да покрият високите европей-
ски стандарти за безопасност и качество на стоките или за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд например.

На практика много от ползите от членството в ЕС са свързани с няка-
къв реципрочен разход. Така например постигането на високите европейски 
стандарти в областта на околната среда по отношение на качеството на 
въздуха и водите, управлението на отпадъците, защитата на биоразнообра-
зието и др., имат силно положително въздействие за цялостното качество 
на живот в България. В същото време обаче, за да бъдат изпълнени тези 
по-високи екологични стандарти, се налага компаниите и предприятията 
да инвестират значителни средства в пречиствателни инсталации и други
съоръжения, които са сериозен разход за тях. 

Присъединяването към Европейския съюз осигурява много повече сред-
ства за финансиране на малките и средните предприятия в България, което 
е положително за тяхното развитие. В същото време участието във вът-
решния (общия) пазар на ЕС е свързано и с повишаването на конкуренцията 
на българския пазар и навлизането в него на големи мултинационални компа-
нии. Това често има негативен ефект за малките и средните компании в да-
ден сектор на икономиката, които не могат да отговорят на конкурентния 
натиск на големите компании и трябва да прекратят бизнеса си. Пример: 
в областта на търговията навлизането на големите вериги супермаркети 
накара голяма част от малките квартални магазини да затворят врати. 

Друг пример за това как навлизането на европейските правила осигу-
рява едновременно ползи и разходи за страната е свободното движение на 
хора. С присъединяването на България към ЕС българските граждани вече 
могат свободно да се придвижват и да пребивават в държавите членки на 
ЕС. Повиши се също и интересът от страна на туристи, които идват от 
държавите членки на ЕС. В същото време, поради необходимостта от въ-
веждането на европейските визови правила, България следваше да въведе 
визи за граждани от Русия, Украйна и други страни, които не са членове на 
ЕС, но чиито граждани са традиционни туристи на Черно море и в други 
курортни зони в страната. Последното затруднява развитието на турис-
тическия бранш на някои традиционни за България пазари.
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Въпроси за обсъждане с учениците:

1. Необходимо ли бе провеждането на референдум за членство в ЕС?
2. Ако сега трябва да гласувате за членство на България в ЕС как щяхте 

да постъпите?
3. Какво означава за мен да бъда гражданин на ЕС?

Помощен материал при обсъждане на въпросите:

Симеонов, К. (2005). Ползи и разходи за България от членството в Ев-
ропейския съюз. София: Институт по публична администрация и европейска 
интеграция, 2005 г.

http://e-vestnik.bg/276 – статия на български език с 50 ползи от членството 
в ЕС
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Приложение 

ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО 

В ЕС

Българските 
граждани 

– могат вече свободно да се придвиж-
ват и да пребивават на територията на 
държавите членки на ЕС;
– придобиват и европейско граждан-
ство;
– придобиват правото да гласуват в из-
борите за Европейски парламент;
– имат правото на дипломатическа и 
консулска защита в трети държави, къ-
дето България няма дипломатическо и 
консулско представителство;
– подобряват се стандартите за защита 
на потребителите;
– въвеждат се европейските правила за 
забраната на дискриминация, базирана 
на възрастов, полов, етнически и други 
признаци.

– загуба частично на суверенитет (част 
от решенията не се взимат на нацио-
нално, а на европейско ниво, макар и с 
участието на България и другите дър-
жави членки на ЕС);
– повишаване на цените на някои стоки 
и услуги на пазара;
– гражданите и предприятията от ЕС 
постепенно ще могат да закупуват сво-
бодно земя в страната, което увеличава 
нейната цена (по същия начин, както 
либерализирането на закупуването на 
жилища от чужденци също повиши це-
ната на апартаментите и други недви-
жими имоти в България).

Бизнесът – разширяват се пазарите и възмож-
ностите за бизнес на конкурентните 
български предприятия;
– подобряват се стандартите за качест-
во на стоките и услугите на пазара, 
включително по отношение на детските 
играчки, уредите под налягане и други 
домакински уреди;
– въвеждане на правилата на ЕС в об-
ластта на защитата на конкуренцията и 
контрола върху държавните помощи;
– улеснява се значително търговията с 
другите държави членки на ЕС;
– създават се възможности за повече 
местни и чуждестранни инвестиции;
– по-интензивната търговия и инвести-
ции водят до засилване на икономиче-
ския растеж;
– в условия на икономически кризи 
България може да участва в общи евро-
пейски механизми за тяхното преодоля-
ване;
– бъдещото приемане на еврото ще до-
веде до допълнително намаляване на 
разходите за търговия, бизнес и пътува-
ния;
– отпускат се повече средства за фи-
нансирането на дейността на малките и 
средните предприятия;

– приемането на еврото ще лиши окон-
чателно централната банка да провеж-
да независима (национална) парична 
политика;

– премахване на възможността за въ-
веждане на национални протекционис-
тични мерки, които да защитават мест-
ната индустрия и производство;
– повишава се конкуренцията на бъл-
гарския пазар, което води до закриване 
на неконкурентни български предприя-
тия (фирми);
– повишаването на минималните ак-
цизни ставки на стоки като алкохол, 
цигари, бензин, електроенергия и др., 
което допълнително повишава инфла-
цията в страната;
– спазването на по-високите стандарти 
за защита на потребителите е свързано 
с повече разходи за предприятията;
– затварянето на четири блока на АЕЦ 
„Козлодуй“ преди присъединяването в 
ЕС;
– страната трябва да осигури 90-дневни 
запаси от нефт и нефтопродукти, което 
е свързано с допълнителни разходи за 
държавата и за компаниите, произвеж-
дащи и търгуващи с тези продукти.
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– повече средства се отпускат за земе-
делието в рамките на общата европей-
ска селскостопанска политика;
– отпускане на средства от европейски-
те програми за развитие на регионите;
– подобрява се инфраструктурата (пъ-
тища, летища, пристанища, електро-
преносна мрежа, телекомуникационна 
мрежа и др.) в страната;
– подобряват се банковите и другите 
финансови услуги;
– българските предприятия по-лесно 
могат да откриват клонове или предста-
вителства, както и да предоставят услу-
ги в други държави членки на ЕС;
– ограничаване на „сивата“ икономика.

Социална
и други поли-
тики 

– по-лесен достъп до пазара на труда в 
ЕС;
– подобряват се условията на труд в 
страната, в това число поради прила-
гането на стандарти за здравословни и 
безопасни условия на труд;
– подобрява се околната среда поради 
спазването на високите екологични из-
исквания;
– подобрява се енергийната сигурност 
за страната;
– либерализиране на енергийния пазар; 
– намаляване на цените за роуминг ус-
лугите на мобилните оператори;

– разходи за предприятията при въвеж-
дането на здравословни и безопасни 
условия на труд;
– високи разходи за покриване на еко-
логичните стандарти (качество на въз-
духа, качество на водата, управление на 
отпадъците, опазване на биоразнообра-
зието и др.).

Администра-
тивни услуги 

– подобрява се административният ка-
пацитет в България и сътрудничеството 
с администрациите от другите държави 
членки на ЕС;
– подобряват се административните 
услуги (услугите, които се предоставят 
от българската администрация), в това 
число и чрез предоставянето на елек-
тронни услуги.

– разходи за назначаването на повече 
административен персонал, който е от-
говорен за въвеждането и контрола по 
спазването на европейските изисква-
ния;
– България следва да предоставя сред-
ства (вноски) за бюджета на Европей-
ския съюз.

Образование – признаването на академичното обра-
зование и професионалната квалифика-
ция в рамките на ЕС;
– по-лесен достъп до университетите в 
ЕС.

Сигурност – повишава се сигурността за страната 
както във вътрешен, така и в междуна-
роден план;
– създават се условия за по-голяма роля 
на страната на международната сцена и 
в частност в региона на Балканите.

– България е външна граница на ЕС, 
което води до повече опасности от не-
легален трафик от трети страни.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КЛУБ –
ФОРМА НА ИЗВЪНКЛАСНА РАБОТА НА

ЕВРОПЕЙСКА ТЕМА

Д-р Красимира Василева

Кое налага Европейски клуб?

Новата роля на училището
В съвременните условия се разширява ролята на училището. То става 

център на нов тип взаимоотношения:
• училище и предприятия; 
• училище и общество, култура; 
• училище и заобикалящ свят; 
• училище и Европа. 

Това предполага то да утвърждава модели на организация и форми на ра-
бота с различни инициативи, събития и обмен, които да отчитат особеностите 
на настоящата икономическа и социокултурна ситуация в обществото, както и 
да водят до утвърждаване на европейското измерение на образованието. 

Как?

Извънкласната дейност
Широки възможности за преоткриването на училището като център на 

образователна, културна и социална дейност, развиваща се училищна демо-
крация предоставя извънкласното обучение и възпитание. То се отличава с 
по-голяма гъвкавост и мобилност при отразяване на новостите в социално-
икономическия, политическия и културния живот в страната, в Европа и в 
света. Ивзънкласните дейности предоставят реални възможности за по-бър-
зо провеждане на новите насоки в сферата на образованието. Заниманията 
включват комплекс от характеристики, определящи реалните измерения на 
съвременните процеси в нашето общество и в европейския социум, на жела-
нията и очакванията на детето.

Формите на извънкласна дейност, за разлика от класните занимания в учи-
лище, се провеждат в свободното време. Това определя доброволното участие 
както на учениците, така и на учителите. В своята работа те не включват за-
дължителна програма, строга регламентация, ограничения във времето. Това 
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позволява разгръщане на иновативността, новаторството и творчеството, раз-
ширяване на сферите на дейност за изява на учениците, за развиване на техните 
способности за пренасяне, подреждане по нов начин и прилагане на усвоените 
знания и умения при други обстоятелства. Включването на подрастващите в ра-
ботата на такива образователни форми обогатява и доразвива интелектуалния 
им потенциал, провокира мотивацията им за личностно усъвършенстване. 

Голямата вариативност на извънкласната работа дава основание да се 
разработват и утвърждават нови нейни образователни и възпитателни форми, 
които да съответстват на съвременния приоритет на образованието за утвър-
ждаването на личността, на правото�£�на личен избор в процеса на самораз-
витие, социална и професионална реализация. Уважавайки личната свобода 
на избор на начин за прекарване на свободното време, извънкласната работа 
следва изцяло да бъде обърната към ученика и развитието на неговата твор-
ческа индивидуалност чрез различни възможности за пълноценно използване 
на това време. С ангажирането на учениците с дейности в личното им време 
училището намира алтернатива на пагубното въздействие на антисоциалните 
негативни влияния, които наблюдаваме в нашето общество. 

Защо Европейски клуб? 

Европейските клубове са модел за извънкласна работа, който на практика 
показва, че към младите трябва да се подхожда целенасочено, творчески, без 
шаблон и с педагогическо майсторство. Те се появяват като резултат от демо-
кратичните промени в нашето общество и от продиктуваните нови потреб-
ности и на младите хора, и на учителите. Отговаряйки на образователните 
цели на ЕС, тази форма на работа с подрастващите спомага за разбиране на 
същността на европейската интеграция – предпоставки, необходимост, по-
следствия – и дава възможност за реализиране на българското участие в нея в 
национален и личен план.

Като цяло Европейският клуб е организиран и целенасочен процес за 
придобиване на знания и възпитание в европейските ценности, който води до 
формиране и развитие на новата личност в България, личност с изградено ев-
ропейско съзнание и поведение, социална компетентност и гражданска актив-
ност. Европейските клубове спомагат за разбиране и провеждане в училище 
на европейската образователна политика.

За работата на Европейския клуб няма единствен модел. Организацион-
ните модели се определят от членовете им, а провежданите дейности – от ин-
тересите, инициативността и очакванията на учениците, както и от условията 
и възможностите на училищата – материалния и педагогическия потенциал. 
Това прави Европейския клуб гъвкава и нетрадиционна образователна форма, 
насочена към младата личност. Поставяйки го в центъра на своята дейност, тя 
има пряко отношение към търсенето на пътища за утвърждаване на приорите-
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тите на съвременното общество – общочовешките, националните и европей-
ските ценности, идеалите на общочовешкия прогрес. Формирането им не би 
могло да се постигне с щампи, организирани според определени интереси.

Какви са целите и задачите на Европейския клуб?

Целите, задачите, принципите на организация и работа на клубовете ко-
респондират със съдържателния им акцент към европейското образование и 
възпитание. 

Затова основната цел, която си поставят, е реализирането на европейско-
то измерение на образованието и възпитанието в българското училище. 

Подцелите на Европейския клуб са насочени към: допринасяне за разби-
рането на идеята за обединена Европа; подпомагане формирането на младите 
хора като граждани на българското и европейското демократично общество; 
възпитание на подрастващите в европейските ценности и изграждане на на-
ционално самосъзнание; самоусъвършенстване на ученици и учители в об-
ластта на европейската интеграция.

Задачите на Европейския клуб са подчинени на индивидуалните потреб-
ности и интереси на учениците и варират в широки граници. Най-общо те 
могат да бъдат обобщени в следните групи: провеждане на разнообразни дей-
ности за запознаване с историята на обединителните процеси в Европа, с ме-
ханизма на работа и политиките на Европейския съюз, с европейската култура 
и европейските ценности, както и разпространяване на знания в училище за 
европейската интеграция, европейското настояще и бъдеще на страната ни.

Кои са принципите на Европейския клуб?

Оптимизирането на съвременната организация и управление на извън-
класната дейност следва да се базира на принципите за демократичност, ху-
манност, доброволно участие, самостоятелен избор, отвореност, самоуправ-
ление. Това са принципи, които нахвърлят схващането за училището като един-
ствен организатор. Но, разбира се, то трябва да подпомага, стимулира и насърча-
ва всяка проява на извънкласна инициатива, която да прераства в целенасочена 
дейност на ученици и учители във времето на извънучебните им задължения. 

Как работи Европейският клуб?

Работата на Европейския клуб се базира на принципите: обща цел; до-
броволно участие; равнопоставеност на всички членове; самоуправление на 
клуба; толерантност във взаимоотношенията; демократичност. 

Съдържателните акценти в работата на училищния Европейски клуб 
намират израз в темите, включени в учебния план на клуба, например Евро-
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па и нейните пространства – географски и културни граници; Дългият път 
към Европа – принадлежност и принадлежности в Европа; етноси и народи; 
Българският принос в европейското и културното наследство; Пътят към 
европейските ценности – история и съвременност; Идеята за обединена Ев-
ропа; Европейска интеграция; Пътят към европейското право; Правният 
път за пълноправно членство в ЕС; Критерии за членство в ЕС; Основни 
институции на ЕС; Основни политики на ЕС; Европейско икономическо прос-
транство; Пътят на общата европейска парична единица; Образователна 
политика на ЕС; Политика на ЕС в областта на културата; Политика на 
ЕС за младежта; Социална политика на ЕС; Правата на човека; Върховен-
ство на закона; Европейският съюз – общност на ценности; България и ЕС; 
Аз и Европейския съюз.

Дейностите на Европейският клуб са твърде разнообразни и съответстват 
на възрастовите особености, на силите и възможностите на неговите членове, 
на индивидуалните им потребности – творчески наклонности, професионална 
насоченост, както и на актуалността на европейските събития. В своята цялост 
те се отличават с практическа насоченост и мобилност за разбиране на проце-
сите и същността на европейската интеграция, за приемане и формиране на 
европейските ценности у подрастващите, за интелектуално развитие, духовно 
израстване и обогатяване на ученици и учители, което е и предпоставка за фор-
миране на нагласа за учене през целия живот. Типични методи са: 

• самостоятелна работа по даден проблем; 
• обсъждане, дискутиране и анализиране на събран материал и получена-

та информация от самостоятелната работа на учениците; 
• разработване на проекти; 
• онагледяване и популяризиране на информация за европейска тема – из-

работване на ученически продукти (табла, вестници, реферати, плакати, лите-
ратурни произведения – есета, стихове, компютърни разработки и пр.); 

• организиране на срещи, празници и чествания; 
• презентации и изложби, посветени на европейски градове, личности, 

събития, народи и др.; 
• викторини, конкурси, игри и пр.;
• кореспонденция с връстници от европейски държави; 
• обмен, мобилност, международни инициативи.

Кой е основният подход в работата на Европейския клуб?

Специфична характеристика на дейността на Европейския клуб е практи-
ческата�£�насоченост и мобилност. В нея ученикът е поставен в активна по-
зиция на творец и „откривател“. Така работата на Европейския клуб развива 
самостоятелност и умение за съзнателно и творческо използване на знания и 
сили. Като резултат се формират умения за по-лесно справяне с новите изис-
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квания и новите ситуации, които съвременният образователно-възпитателен 
процес поставя пред младите хора. Реализирането на такъв подход на работа 
предполага извършването на следните стъпки: 

• учениците са провокирани сами да инициират обсъждането на конкре-
тен проблем (образователна или възпитателна задача); 

• с преподавател се обсъждат последователността и начините на работа;
• индивидуалните предложения стават обект на общо обсъждане и дис-

кутиране; 
• оформя се общо предложение за действие; 
• постига се съгласие за прилагане на общото решение, което е интерес-

но, разбираемо за останалите ученици и реално изпълнимо;
• общото решение се реализира индивидуално или групово.

Кои са основните методи на работа в Европейския клуб?

Това, което прави Европейския клуб гъвкав и привлекателен за учениците, 
са активните и интерактивните методи за образование и възпитание, използва-
ни в неговата работа, като: решаването на проблем, мозъчна атака, ролеви игри, 
симулационни игри, дебат, проект пр. Освен изброените, могат да се използват 
и други форми и методи за интерактивна работа – дискусии, презентации, мето-
ди за групова работа и др. Важна специфична особеност на Европейския клуб е, 
че в случая учителят не преподава, а подпомага, ориентира и насочва ученици-
те в тяхната самостоятелна работа. В този процес на получаване на нови знания 
учителят също обогатява своите познания и обща култура. 

За да може да осъществява образование и възпитание на учениците и ин-
теркултурна комуникация важно изискване към учителя, работещ в Европей-
ския клуб, е да познава и да е убеден в смисъла на европейското измерение на 
образованието и възпитанието. Той трябва да има изградена ценностна сис-
тема, която да му помага да общува с ученици и с хора с различни култури, 
да проявява добронамереност, толерантност като основа на разбирателството. 
Трябва да притежава умения да насочва, обучава и възпитава подрастващите 
във възприемането на всички култури като еднакво ценни за процеса на ко-
муникация, за съвместна работа, за партньорство, както и за реализиране на 
позитивни контакти и диалог в Европейския клуб.

Какви са функциите на Европейския клуб?

В цялостната работа на Европейския клуб съвместно се осъществяват и 
взаимно се преплитат основните функции на ученическия Европейски клуб 
– образователна и възпитателна. С развитието на познавателните нагласи у 
младите хора чрез непрестанно търсене, откриване, обсъждане, асимилира-
не на новата информация по европейска тема се осъществява и специфично 
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възпитание. То не може да се разглежда самостоятелно, а се реализира умело 
чрез всяка дейност на клуба. Изразява се във формиране на основите на ев-
ропейско съзнание и поведение и изграждане на ценностна ориентация. Въз-
питанието в толерантност, уважение и приемането на компромиса формира 
нормите на взаимоотношенията на младите хора в клуба и извън него. 

Образователната и възпитателната функция на Европейския клуб се допъл-
ват от: информационна (популяризиране на резултатите от клубната работа в 
училището и разпространяване на знания за ЕС), активираща (резултатите сти-
мулират разгръщането на творческите способности) и мотивираща (инициа-
тивността и резултатите водят до желание за придобиване на нови знания). 

Как да сформираме Европейски клуб в училище?

Последователните стъпки в сформиране на училищния Европейски клуб са: 
• формулиране на целите на клуба; 
• определяне на задачите; 
• определяне на дейностите на клуба – съставяне на план за работа; 
• избор на ръководител и представител/говорител на клуба;
• регламентиране на правила на общуване в клуба; 
• изработване на емблема на клуба; 
• легитимиране в училище – представяне пред педагогически съвет, учи-

лищно настоятелство; 
• обособяване на лично пространство – стая, кабинет, кът; 
• определяне ритъма на работа по планираните дейности. 

Какво представлява NABEC1?

NABEC е национална мрежа на училищни Европейски клубове в България. 
То е доброволно сдружение на над 1500 ученици и учители от 83 Евро-

пейски клуба в 23 града на страната с основна мисия – реализиране на евро-
пейското измерение на образованието в българското училище и възпитание в 
европейските ценности.

Защо се сформира NABEC? 

NABEC се сформира, за да се обогатява дейността на Европейските клу-
бове в страната и да се предоставят на децата и младежите повече възмож-
ности за:

• информираност за Европа и интеграционните процеси, в които участ-
ваме;

1 NABEC – National Association of the Bulgarian European Clubs.
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• осъществяване на контакти, обмен и мобилност;
• разчупване на младата личност и поле за нейната изява; 
• участие в съвместни проекти на Европейските клубове от мрежата и 

провокиране активността на младите хора в България.

Какви са целите на NABEC? 

NABEC осъществява цялостен, организиран и целенасочен процес, пряко 
свързан с интеграционните процеси в обществото и обърнат към разбирането 
за насоките, по които трябва да се развива новата личност като гражданин и 
на България, и на обединена Европа.   

Какви са основните принципи и дейности на NABEC? 

Организацията и работата на сдружението се базират на принципите за 
доброволност, демократичност и хуманност. Липсата на задължителност, сво-
бодата на избор на формата на организация и творческият подход, съобразени 
с възрастовите особености, способности и наклонности на учениците, и дей-
ностите, в чийто фокус е младата личност, са основните фактори, допринася-
щи за функционирането на националната мрежа на Европейските клубове в 
България вече тринадесета година. 

Дейностите на NABEC са вълнуващи моменти на ползотворно и орга-
низирано използване на свободното време на ученици и учители за изява, за 
споделяне на мисли, за полезна информация, обмен на опит и идеи. 

Те се изразяват в: инициативи на европейска тема; срещи, дискусии, чест-
вания, презентации и изложби, посветени на европейски градове, личности, 
събития, народи и др.; викторини, конкурси, игри и пр.; обмен, мобилност, 
международни инициативи; работа по проекти.

В периода 2000–2012 г. NABEC реализира: 
• 19 успешни проекта с финансовата подкрепа на Делегацията на Евро-

пейската комисия в България. Те допринасят за укрепването на позицията 
на българските европейски клубове като нова форма на извънкласна рабо-
та с учениците за реализиране на европейското измерение на образованието 
в България. Едни от тях са: „Широките възможности на Европейските клу-
бове като извънкласна дейност“, „Европейските клубове – среща за диалог 
за реализация на европейското измерение в образованието и възпитанието в 
училище“; „Коледен поздрав към Европа“, „Интерактивни CD тестове за ев-
ропейската интеграция, предназначени за ученици“, „Европейските клубове 
– форма за изграждане на съзнание за европейско гражданство“ (2004), „Ев-
ропейските клубове в България и ролята им за европейското образование на 
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младите хора“ (2005), „Младите българи и възможностите им в европейското 
общество“ (2006), „Млади българи за бъдеща Европа“ (2007), „Всичко започва 
от нас“ (2008), „За бъдеща Европа“, „Образование, иновации, работа“ (2009), 
„Младите за 2020“ (2010). Работата по тези проекти допринася за доказване 
на потребността от извънкласни дейности за реализацията на обучение и въз-
питание в европейските ценности в училищата, за промяна на стериотипа и 
начина на мислене, за формиране на ново поведение и нагласа за самооценка 
на учениците и преподавателите; 

• проекта „Европа за нас“ по Комуникационната стратегия на България за 
присъединяване към ЕС с краен продукт – документален филм, представящ 
европейските образователни програми, в които България участва (2005);

• проекта „Една звезда, обърната към другите звезди“ по програмата „Ев-
ропа“, отличен с награда от Европейската комисия (2003);

• проекта „Младите хора в подкрепа на разбирането и приемането на раз-
личието“ по програма „Всички различни – всички равни“ на Съвета на Евро-
па (2007);

• партньорско участие в работата по проект за съставяне на сборник от 
800 пословици и поговорки на 20 европейски езика, чийто координатор е Ев-
ропейският дом в Slavenski brod (РХърватия).

• проекта „За по-устойчив дом“ по програма „Младежта в действие“, 
който даде възможност за включване на ученици от страната в интересни еко 
инициативи (2010);

• участие в симулативни игри на Парламента в Страсбург на повече от 
800 ученици от 19 Европейски клуба от страната по програмата на Европей-
ският парламент „Euroscola Day“ (2008–2012).

• участие в Третия академичен форум на Европейския младежки парла-
мент в Марсилия (Франция) под патронажа на президента на Франция Жак 
Ширак, министър-председателя Лионел Жоспен и председателя на Европей-
ския парламент Никол Фонтен. 

• обучения по програма „Учене през целия живот“ по секторните програ-
ми „Коменски“ и „Грюндвиг“ за повишаване на професионалната квалифика-
ция на представители на образователни институции от Европа (2008–2012) с 
издаване на документ Europass мобилност;

• годишни чествания на Деня на Европа съвместно с Представителството 
на Европейската комисия в България;

• инициативи „Европейски ден“ съвместно с Представителството на Евро-
пейската комисия в България, посветени на страна, председателстваща ЕС;

• инициативата „За по-сигурни в Европа“ с европейския депутат д-р Ан-
дрей Ковачев (2011); 

• инициативата „Депутат за един ден“ – симулативно заседание на Kоми-
сията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към На-
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родното събрание на тема: „България в Европа 2020“ с участието на Моника 
Панайотова, председател на тази комисия (2012).

Наградите на NABEC 

Наградите и отличията на NABEC показват опит и най-вече всеотдайната 
работа за формирането на българските младежи като знаещи и можещи ак-
тивни граждани. 

• Първа награда за реализиран проект в конкурса на Европейската коми-
сия „Направено в България с подкрепата на Европа“ в областта „Демокрация 
и гражданското общество“ и първа награда за проект в партньорство в област-
та „Европейско образование“ (2003);

• Отличие от Международната мрежа на Европейските клубове, Лисабон, 
Португалия, като уникално сдружение, работещо с млади хора (2003);

• Представители на Европейски клубове на NABEC получиха четири 
първи награди в рамките на програма „Euroscola Day“, а над десет Европей-
ски клуба – отличия за добро представяне; 

• NABEC е получил специално писмо от Президента на РБългария
г-н Георги Първанов (2007); писмо-похвала от министъра по европейските 
въпроси г-жа Гергана Грънчарова (2007); благодарствено писмо за значител-
ни успехи в работата с новото поколение от министъра на културата проф. 
Стефан Данаилов (2008) и от министъра на образованието и науката доц. д-р 
Сергей Игнатов (2009).

NABEC е издал:
• Сборник „Една звезда, устремена към семейството на другите звезди“, 

CD;
• Dictionary of proverbs, Europe house, Slavenski brod, Hrvatska (2002);
• Бъди европеец, CD-тестове по европейска интеграция, в съавторство 

(2003);
• в. „ЕВРОПАНОРАМА“ (2005).
• Документален филм за европейските образователни програми „Европа 

за нас“, излъчен по национална ТВ (2005).
• European clubs in Bulgaria for More Sustainable Home (2010).
• Innovation and interactivity in the extracurricular work (2010).

Как да станем член на националната мрежа на Европейските клубо-
ве в България – NABEC?

Всеки желаещ да бъде член на Национално сдружение на българските 
Европейски клубове – NABEC – подава до председателя на Сдружението на 
ел. адрес nabec@abv.bg:
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� молба за включване (свободен текст); 
� копие от необходимите документи за учредяване на Европейски клуб: 
    • план за работата на клуба; 
    • списък на членовете;
    • протокол от педагогическия съвет за одобрение на сформирания Ев-

ропейски клуб в училище;
    • точен адрес на училището, име и координати на ръководителя на Ев-

ропейския клуб.

Заключение

Четиринадесетгодишната практика на Европейските клубове в България 
доказва, че всяка тяхна дейност развива познавателните нагласи у младите 
хора и желание за промяна, осъществява възпитание в европейските ценнос-
ти. Това формира нормите на взаимоотношения на младите хора и основите на 
европейското им съзнание и поведение, изгражда ценностната им ориентация 
към толерантност, уважение и компромис. В тази целенасочена извънкласна 
работа всеки е уважаван и ценен, може да осъществява контакти и да печели 
приятели. Чрез това общуване младите хора се отварят към света.

Смело може да се направи изводът, че, организирайки свободното време 
на ученици и учители, работата в Европейския клуб обогатява и разширява 
учебно-възпитателната дейност в училище. Тя допринася за неговото изграж-
дане като европейско училище.

Ползите в личностен план от участие в дейностите на Европейския клуб
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ПРОЕКТЪТ С.В.Е.Ж.О. 1.0 – СТЪПКА НАПРЕД ЗА
МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Теодор Калпакчиев,
студент в специалност Европеистика

Проектът
Проектът „С.В.Е.Ж.О. 1.0.“ е плод на ентусиазма на група студенти от 

специалност Европеистика в Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Дисциплината „Европейски програми и управление на проекти“ наис-
тина може да се похвали с реално приложение в практиката. 

Официалното кратко описание на проекта гласи:
Проектът е младежка инициатива на студенти от специалност Евро-

пеистика на СУ „Св. Климент Охридски“ за подобряване на околната среда 
пред сградата на специалността в кампус „Изток“ чрез изграждане на ин-
формационен парк и облагородяване на района. Централен елемент на про-
екта са информационните табла с бележити дати и личности, свързани с 
европейската интеграция, както и за покани за участие в различни проекти 
и инициативи. Продължителността на проекта е 3 месеца Създаденият 
продукт се поддържа на доброволен принцип и ще бъде ежегодно официално 
преоткриван, освежаван и обновяван. Очакваните резултати са: повишава-
не на информираността на младежката общност относно достиженията 
и историята на европейската интеграция, проблемите на околната среда и 
начините за участие в програма „Младежта в действие“. 

Началото
Като всяко друго начало и  това не беше от най-лесните. Нашето задълже-

ние беше да представим проектно предложение по дейност 1.2 на програма 
„Младежта в действие“ на Европейската комисия – Младежки инициативи. 
Те подкрепят изобретателността и иновативността и предоставят възможност 
за изпълнение на една идея. 

Това, което подбуди желанието  за осъществяване на проекта, бе съ-
ществуващата ситуация – районът пред блок 2 на кампус „Изток“ бе непо-
ддържан и неприветлив. Липсваха каквито  и да е съоръжения за отдих и  
ясно разграничени зони за паркиране  и преминаване. Състоянието на кам-
пуса по никакъв начин не съответстваше на очакванията на студентите. За 
нас бе абсолютно неприемливо именно материалната база на специалност-
та, най-тясно обвързана с дейностите и работата на Европейския съюз (спе-
циалност Европеистика), да не представлява образец за европейска култура, 
инфраструктура и активност. 
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Дейностите
Осъществяването им беше възможно едва след разпределение на задачите 

и групирането на дейностите. Групата студенти се раздели на три микрогрупи 
за по-ефективно изпълнение на предстоящите задачи: консултация с препода-
ватели и ескперти, подготовка на административната част и пазарно проучва-
не. Бяха предвидени следните дейности:

Техническа част. За да придобие паркът своя окончателен вид беше нуж-
но поставянето на редица съоръжения: беседка, пейки, кошчета, обособяване 
на площадка за пушачи и др., което бе извършено с помощта на отговорни 
технически лица. Преди началото на всички дейности беше нужно да разчис-
тим, оплевим и окосим терена.

Публичност. Тя играе особено важна роля за успеха на подобен проект. 
За разпространението на идеята и за привличането на доброволци беше създа-
дена фейсбук група, разпратихме мейли, направихме посещения във всички 
курсове на специалност Европеистика. По-късно бяха раздадени 1000 флайе-
ра и бяха разлепени плакати в университетските сгради и общежитията.  

Семинар. Нашият семинар беше концентриран върху темите околна сре-
да, енергийна ефективност, гражданство, кандидатстване по програма „Мла-
дежта в действие“. Имаше свобода за обсъждане и на други теми.

Доброволчество. Ролята на доброволците бе да помогнат за почистване-
то, прекопаването и озеленяването на градинката. Растенията бяха доставени 
на място от озеленителна фирма и беше осигурено присъствието на експерт 
озеленител, който координираше действията им.

Изготвяне на информационните табла. Основен елемент в проекта 
представляват информационните табла, чиято роля бе да дадат европейско-
то измерение на парка. Те предоставят информация за историята на евро-
пейската интеграция, за емблематични за нея личности, за институциите на 
ЕС. Някои от таблата са със сменяемо съдържание. Те дават възможност на 
студентите да обогатят знанията си и да се запознаят с нови инициативи и 
възможности за обучение, включително такива, финансирани от „Младежта 
в действие“. 

Learning by doing/Да учиш чрез дейност
Винаги се питам какво направи  толкова различен този проект. Едва 

ли са само споменатите табла, предизвикателния порив „Освободи своята 
С.В.Е.Ж.О. енергия!“ или факта, че това бе първият проект, създаден от сту-
денти за студенти. Защото ние, четвъртокурсниците, и най-вече нашата група 
„Млади европеисти в действие“ имаме само няколко месеца да се радваме на 
резултата. Изключително голямо удоволствие е да виждаш всеки ден създа-
деното от теб място да е пълно със студенти, които се наслаждават на обста-
новката, почиват или четат, както и на случайно преминаващи, които просто 
решават да се отбият заради приветливостта и комфортната обстановка. Не 
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беше единичен случай коли да спират и техните собственици да излязат, за 
да разгледат и прочетат информацията на таблата. Основния урок тук беше, 
че колкото  и трудности да се срещнат при  подобно занимание, истинската 
радост идва с това, че твоята идея и това, което си виждал в главата си, е осъ-
ществено добре на практика. 

Освен видимия резултат посредством този проект ние се научихме на 
много неща, за които човек трудно прави равносметка. 

Първо, важно беше да привлечем своите колеги, защото нашата група от 
6 души не можеше  да свърши всичко. Наистина принципът на работа в по-
добни проекти е  да се обединят близки по разбирания хора със сходни жела-
ния. Но при нас доброволчеството отиде по-далеч: предвидените от нас шест 
пейки се оказаха недостатъчни за завършения вид на информационния парк. 
Още преди проекта в катедрата имаше идея чрез благотворителна кампания 
да се съберат пари с подобни цели. Въпросът е как да убедиш 150 човека в 
безкористните си намерения и честното изразходване на събраните средства. 
Мисля, че в крайна сметка това доведе до повече взаимно доверие, повишава-
не на отговорността и прозрачност при осъществяването на проекта.

Второ, за нас изпълнението означаваше развитието на множество умения, 
които ще са приложими на по-късен етап. Като цяло те попадат в сферата  на 
предприемачеството, защото то означава успешна практическа реализация на 
собствените ти идеи. То преминава  през детайлното разписване на тази идея, 
обогатяването £, съобразяването £ с предварително заложени приоритети и 
изисквания и трудностите при изпълнението £. От тях всъщност най-много 
се научава. Ние се научихме, че колкото и да е добра една идея, тя трябва да 
е разработена в подходящ проект. И не само това – бюджетът му трябва да е 
предварително добре обмислен, за да позволи неговото осъществяване.

Изключително важна роля играе  прозрачността. Така ние се научихме 
да обсъждаме нашите идеи и действия. Това не би било възможно без пълна 
отдаденост към това, което вършиш. За някои от нас това означаваше неколко- 
месечно пренареждане на личните ни приоритети, за да бъде успешен край-
ният резултат.

Друг важен урок, който научихме, е финансовата отговорност. Програма 
„Младежта в действие“ наистина предоставя облекчени възможности за кан-
дидатстване за финансиране. За създаването на неформална група е доста-
тъчна нотариална заверка на подписите при нотариус по образец, с която се 
прехвърля финансовата отговорност на всички участници върху един от тях. 
Все пак е ясно, че тя на практика остава споделена и се носи от всички ни.  

Урокът
В крайна сметка изводът ни е, че всяка подобна инициатива те научава 

на много нови неща и че наученото винаги ще е от полза в един или друг 
аспект. Именно затова още на гимназиално ниво учениците трябва да бъдат 
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стимулирани и подкрепяни да предприемат начинания, които ще ги обогатят 
значително, ще формират способности за изграждане на гражданска позиция 
и активно гражданство, отстояване на техните собствени идеи и изследване 
на всички възможности, които съществуват. Най-добрият начин това да стане 
е чрез практиката, чрез пре- и съпреживяването, което в особена степен важи 
за сложно устроената система, каквато е Европейският съюз.

Документалният филм за осъществяването на проекта:

http://www.youtube.com/watch?v=w2QjoMR_e_I
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ЕДИН ДОБЪР ПРИМЕР ЗА ТОВА,
КАК ДА УЧИМ РАЗЛИЧНО

Десислава Антонова,
студентка в специалност Европеистика

и член на младежкия „Екип Европа“ (Team Europe Junior)

Началото
През 2011 – Европейската година на доброволчество, Представителството 

на Европейската комисия в България чрез конкурс подбра 44 студенти добро-
волци, изучаващи различни специалности в университети от цялата страна, но 
обединени около едно общо желание – да разпространят идеите за Обединена 
Европа сред младите хора в България и да помогнат на млади и възрастни да по-
вярват, че са европейски граждани, че не само България е в Европа, но и Европа е 
в България. След провеждането на конкурса започна същинското изпълнение на 
проекта. Първоначално младите доброволци трябваше да преминат през пореди-
ца от обучения, за да натрупат нужните познания в  сферата на европейската ин-
теграция и да придобият необходимите умения да общуват с аудиторията. Оказа 
се, че и двете са еднакво трудни. От една страна, изучаването на тънкостите от 
процеса на европейската интеграция и опознаването на ЕС е трудна задача, която 
изисква време и усилия. От друга страна, умението да привлечеш и да запазиш 
вниманието на аудиторията и да поднесеш информацията по начин, по който да 
бъде трайно възприета от човека срещу теб, се оказа не по-лесна задача, особено 
когато целевата група е ученици на възраст между 12–18 години. През 2012 г. 
младежкият „Екип Европа“ разшири своя състав до близо 70 души и продължава 
с активна доброволческа  дейност, като придобива все по-голяма популярност. 

Изпълнение на проекта и основни  инициативи
Младежкият „Екип Европа“ започна своята работа, търсейки всевъзможни 

начини да привлече вниманието към себе си и да се включи в колкото се може 
повече инициативи, свързани с разпространението на европейската идея. Основ-
ната идея на екипа за 2011 г. се изразяваше в инициативата „Обратно в училище“. 
Всеки един от участниците се завърна в училището, където е завършил, за да се 
срещне на 9-ти май с учениците и да им разкаже за Европейския съюз. Инициа-
тивата се осъществи със съдействието на районните инспекторати по образова-
ние, които осигуриха безпрепятствения достъп на доброволците в училищата. 

Как преминаха лекциите на доброволците и с какво се различаваха от 
традиционния подход за обучение

След приключване на инициативата и обсъждане на постигнатите резул-
тати  се оказа, че тя е била повече от успешна. Но как доброволците успяха да 
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грабнат аудиторията и да предизвикат  вниманието на учениците? Защо е ну-
жен нов подход към учениците и старите методи на преподаване вече не са 
ефективни? За разлика от учениците преди години, които отиват на училище  
жадни за знания, които няма откъде другаде да получат, днешните деца имат 
достъп до огромен ресурс от информация, филми, интернет. Децата на ХХІ век 
са свикнали с динамиката, интерактивното, различното. Това, от своя страна, 
означава, че преподавателят не би могъл да привлече вниманието в класната 
стая, заставайки пред учениците и разказвайки им урока. За децата т.нар. суха 
материя се оказва крайно безинтересна и преподавателят губи аудиторията. 
Какво направиха младежите от „Екип Европа“? Всеки един от нас индивиду-
ално подбра тема, свързана с ЕС, която прецени, че ще бъде интересна на уче-
ниците, иначе казано, нещо, което е близко до тях, което ги засяга пряко. Всеки 
от нас си спомни за скучните лекции, които сме имали в училище, когато ня-
кой идва, за да ни разкаже „нещо интересно“. За да избегнем тази ситуация на
отегчение подготвихме интерактивни презентации, наситени с много изобра-
жения и малко текст – т.е изписахме само важните факти, които подкрепихме 
със снимков или видео материал. Включихме и игрова част, по време на коя-
то осъществихме диалог с аудиторията. Давахме лични примери. Оказа се, че 
именно този подход успя да привлече вниманието на иначе трудната аудитория. 
Получихме обратна връзка, учениците задаваха въпроси и изказваха мнение. 

Какви бяха ползите от инициативата „Обратно в училище“?
Първоначално бяха обучени доброволците, в следващия етап те преда-

ваха наученото на останалите. Учихме се взаимно, прилагайки нови методи 
и похвати. Липсата на дистанция между обучаващи и обучавани спомогна за 
по-лесния диалог. Научихме се как да реагираме на всякакви въпроси, как да 
водим диалог, как да прилагаме на практика наученото. Общуването с учени-
ците ни обогати с нови идеи. Създадохме нови приятелства. Поради големия 
интерес бяхме поканени и в други училища. 

Други инициативи на младежкия „Екип Европа“
Екипът взе участие в множество инициативи – някои самостоятелно орга-

низирани, други – от европейските информационни мрежи, трети – от общини 
и граждански организации. Екипът се включи в Европейския тур на годината 
на доброволчеството – залесявахме и почиствахме района около Копривщица 
по време на еко лагер с ученици, някои се включиха в съвместни инициативи 
с БЧК, други изнесоха публични лекции пред общински съвети по въпросите 
на европейските програми или по време на граждански форуми. 

Какво следва?
Младежкият „Екип Европа“ продължава своята дейност. Ние продължа-

ваме да се обучаваме, като посещаваме организирани срещи, семинари, пуб-
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лични лекции и  др. Ученето е непрестанен процес, който води след себе си 
все повече и повече  жажда за нови и нови знания. От друга страна, добровол-
ческата  дейност носи радост и удовлетворение, а съчетанието между едното 
и другото – безценни ползи и положителни емоции. 

Доброволците от младежкия „Екип Европа“ с удоволствие и желание ще 
се отзоват на покани за посещения в училищата и за провеждане на дискусии 
с учениците. 

Можете да ни намерите във Фейсбук – Team Europe Junior.
http://www.facebook.com/pages/Team-Europe-Junior-Bulgaria/184006208303887
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СПЕЦИАЛНОСТ ЕВРОПЕИСТИКА В СОФИЙСКИЯ
УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Доц. д-р Ингрид Шикова

Специалност Европеистика е създадена като резултат от проект по про-
грамата „Темпус“ на Европейския съюз, в който участваха Софийският уни-
верситет, Центърът за европейски изследвания в София, Колежът на Европа 
в Брюж, Европейският институт за публична администрация в Маастрихт и 
Университетът в Лимерик. Чрез проекта не само беше разработен подходящ 
учебен план, който да отговори на съвременните изисквания към тази специ-
алност, а бяха положени и много усилия за нова квалификация на препода-
вателите, за прилагане на най-доброто от практиката на западноевропейски-
те партньори, за пионерска работа по утвърждаване на новата специалност. 
Всичко това изискваше вяра в необходимостта от българска „Европеистика“ 
и умения да бъдат убедени скептиците, че трябва да я има. Убедеността, че 
специалност Европеистика е полезна и необходима в условията на процеса 
на присъединяване и на пълноправно членство на България към Европейския 
съюз помогна на всички съпричастни да намерят добри решения и нов дух. 

В периоди на интензивни промени понякога е трудно да се отличи пре-
ходното от същественото, конюнктурното от постоянното. Специалност Евро-
пеистика има за цел не само да подготви специалисти в областта на европей-
ските въпроси, способни да се справят със сложните задачи на европейската 
интеграция, с предизвикателствата на глобализацията, с необходимостта от 
нови знания и умения. Нейна важна задача е да помогне за създаването на 
европейско съзнание, на отворено поведение и апетит за нови знания. Съче-
танието на разбирането на историческите факти със строгата дисциплина на 
правото, на икономическите и социалните въпроси на нашата съвременност с 
необходимостта от отлично владеене на чужди езици и способности за кому-
никация дават облика на специалност Европеистика. Така студентите от спе-
циалността получават богатството, завещано ни от миналото на Европа и от 
неговите уроци, възприемат динамиката на настоящето и идеите за бъдещето. 
В епохата на обществото на знанието специалност Европеистика е в услуга на 
тези, които желаят да получат уменията да се справят в сложни ситуации, да 
мислят и да анализират, да подбират най-същественото и важното от огром-
ния поток от информация и факти. 

Създаването на специалност Европеистика не би било възможно без 
творческото вдъхновение на преподавателите. Специалността изисква съче-
таването на знания от различни области, което предпоставя участието в учеб-
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ния процес не само на преподаватели от различни катедри на Философския 
факултет, но и на колеги от други факултети. Това дава възможност за мул-
тидисциплинарен подход към обучението и създава разнообразието, което е 
благословената причина за богатството на предоставяните знания и умения. 
Има обаче и нещо общо за всички преподаватели по Европеистика – колегите 
са посветени на своята професия, привързани са към новата специалност, а 
това създава усещането за общност и стимулира към непрекъснато усъвър-
шенстване. Със своя огромен интелектуален и научен потенциал те са силно 
ангажирани в развитието на специалността, в плановете за нейното бъдеще, 
в желанието тя да става все по-модерна и по-търсена. Благодарение на усили-
ята на преподавателите специалността изгражда традиции и се обновява във 
времето. 

Катедра Европеистика предлага бакалавърска, магистърски и докторант-
ски програми. Понастоящем студентите в бакалавърската програма могат да 
избират между три профила: правен, икономически и медийно-информацио-
нен. Магистърските програми дават разнообразни възможности: редовно 
обучение в магистърските програми по Европейска интеграция, Европейски 
проекти и Цифрова Европа и задочно обучение в магистърска програма Ев-
ропеистика и социални науки, която постепенно преминава във формата на 
дистанционно обучение. 

Резултатите, които постигна специалност Европеистика, се дължат и на 
мотивираните студенти. Някои от тях вече са на работа в европейските ин-
ституции, в държавната администрация, в частни фирми, в неправителствени 
организации. Други продължават своето образование в престижни универси-
тети. Трети са все още в аудиториите. Общото между тях е амбицията да се 
развиват, желанието за повече знания, усилията да бъдат сред най-добрите, 
стремежът към съвършенство. 
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ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ПРЕАМБЮЛ

Народите на Европа, като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха 
да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще.

Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава 
на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, ра-
венство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на прин-
ципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, 
като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие.

Съюзът допринася за съхраняването и развитието на тези общи ценности 
при зачитане многообразието на културите и традициите на европейските на-
роди, както и националната идентичност на държавите членки и организация-
та на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище; 
той се стреми да насърчава балансирано и устойчиво развитие и гарантира 
свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, както и свободата на 
установяване.

За тази цел е необходимо да се засили защитата на основните права в 
светлината на развитието на обществото, на социалния прогрес, на научните 
и технологичните постижения, като те се включат в Харта, която ги прави 
по-видими.

При съблюдаване на компетенциите и задачите на Съюза, както и на прин-
ципа на субсидиарност, настоящата Харта потвърждава отново правата, които 
произтичат по-специално от общите за държавите членки конституционни 
традиции и международни задължения, както и от Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи, от приетите от Съюза и 
от Съвета на Европа социални харти, от практиката на Съда на Европейския 
съюз и на Европейския съд по правата на човека. В този контекст Хартата ще 
бъде тълкувана от юрисдикциите на Съюза и на държавите членки, като на-
длежно се вземат под внимание разясненията, установени под ръководството 
на президиума на Конвента, който изработи Хартата, и актуализирани под 
ръководството на президиума на Европейския конвент.

Ползването от тези права поражда отговорности и задължения както 
спрямо другите, така и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.

Въз основа на това Съюзът признава посочените по-долу права, свободи 
и принципи.
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ДЯЛ I. ДОСТОЙНСТВО

Член 1. Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава. 

Член 2. Право на живот
1. Всеки има право на живот.
2. Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.

Член 3. Право на неприкосновеност на личността
1. Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
2. В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани 

по-специално:
а) свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при 

определени със закон условия и ред; 
б) забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат 

за цел селекцията на хора; 
в) забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в из-

точник на печалба;
г) забраната на репродуктивното клониране на човешки същества.

Член 4. Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отно-
шение или наказание

Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизи-
телно отношение или наказание. 

Член 5. Забрана на робството и на принудителния труд
1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчи-

нение.
2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задъл-

жителен труд.
3. Трафикът на хора е забранен.

ДЯЛ I. СВОБОДИ

Член 6. Право на свобода и сигурност
Всеки има право на свобода и сигурност. 

Член 7. Зачитане на личния и семейния живот
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на негово-

то жилище и тайната на неговите съобщения. 
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Член 8. Защита на личните данни
1. Всеки има право на защита на неговите личните данни.
2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно оп-

ределени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по 
силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право 
на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска 
поправянето им.

3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.

Член 9. Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са га-

рантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражнява-
нето на тези права. 

Член 10. Свобода на мисълта, съвестта и религията
1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право 

включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да 
изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, пуб-
лично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.

2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните 
закони, които уреждат упражняването на това право.

Член 11. Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация
1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включ-

ва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява инфор-
мация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.

2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.

Член 12. Свобода на събранията и сдруженията
1. Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружа-

ване на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, проф-
съюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и 
членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.

2. Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразява-
нето на политическата воля на гражданите на Съюза.

Член 13. Свобода на изкуствата и науките
Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода 

се зачита. 

Член 14. Право на образование
1. Всеки има право на образование, както и на достъп до професионално 

и продължаващо обучение.



309

2. Това право включва възможността да се получи безплатно задължител-
но образование.

3. Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демокра-
тичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образование-
то и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философ-
ски и педагогически убеждения, се зачитат съгласно националните закони, 
които уреждат тяхното упражняване.

Член 15. Свобода при избор на професия и право на труд
1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или прие-

та професия.
2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, 

да се установява или да предоставя услуги във всички държави членки.
3. Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на те-

риторията на държавите членки, имат право на условия на труд, еднакви с 
условията, на които имат право гражданите на Съюза.

Член 16. Свобода на стопанската инициатива
Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с пра-

вото на Съюза и с националните законодателства и практики. 

Член 17. Право на собственост
1. Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е 

придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Ни-
кой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, 
в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевре-
менно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може 
да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.

2. Интелектуалната собственост е защитена.

Член 18. Право на убежище
Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женев-

ската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за 
статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на Европейския съюз (наричани по-нататък 
„Договорите“). 

Член 19. Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и 
екстрадиране

1. Колективното експулсиране е забранено.
2. Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или ек-

страдиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на 
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смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизител-
но отношение или наказание.

ДЯЛ III. РАВЕНСТВО

Член 20. Равенство пред закона
Всички хора са равни пред закона. 

Член 21. Недискриминация
1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на 

пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични ха-
рактеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, 
принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация.

2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните 
особени разпоредби се забранява всяка форма на дискриминация, основана 
на гражданството.

Член 22. Културно, религиозно и езиково многообразие
Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. 

Член 23. Равенство между жените и мъжете
Равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във 

всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението.
Принципът на равенството не пречи на запазването в действие или прие-

мането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-слабо 
представения пол.

Член 24. Права на детето
1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тях-

ното благоденствие. Те могат да изразяват свободно своето мнение. То 
се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в зависимост от 
възрастта и зрелостта им.

2. При всички действия, които се предприемат от публичните вла-
сти или от частни институции по отношение на децата, висшият инте-
рес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и 
преки контакти с двамата си родители, освен когато това е против него-
вия интерес.
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Член 25. Права на възрастните хора
Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен 

и независим живот и да участват в социалния и културния живот. 
Член 26. Интеграция на хората с увреждания

Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват 
от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионал-
ната им интеграция и участието им в живота на общността. 

ДЯЛ IV. СОЛИДАРНОСТ

Член 27. Право на информиране и консултиране на работниците в пред-
приятието

На работниците или на техните представители трябва да се гарантира на 
съответните равнища своевременно информиране и консултиране в предви-
дените от правото на Съюза, от националните законодателства и практики 
случаи и условия. 

Член 28. Право на колективни преговори и действия
В съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства 

и практики работниците и работодателите или съответните им организации 
имат правото да преговарят и да сключват колективни договори на съответ-
ните равнища, както и да предприемат колективни действия за защита на 
техните интереси, включително стачка, в случай на конфликт на интереси. 

Член 29. Право на достъп до услугите за намиране на работа
Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа. 

Член 30. Защита при неоснователно уволнение
Всеки работник има право на защита срещу всяка форма на неосновател-

но уволнение, в съответствие с правото на Съюза и с националните законода-
телства и практики. 

Член 31. Справедливи и равни условия на труд
1. Всеки работник има право на условия на труд, които опазват неговото 

здраве и сигурност и зачитат достойнството му.
2. Всеки работник има право на ограничаване на максималната продъл-

жителност на труда, на периоди на дневна и седмична почивка, както и на 
платен годишен отпуск.

Член 32. Забрана на детския труд и защита на работещите младежи
Детският труд е забранен. Минималната възраст за допускане до работа 

не може да бъде по-ниска от възрастта, на която завършва периодът на за-
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дължително образование, без да се засяга действието на по-благоприятни за 
младежите правила и с изключение на ограничени дерогации.

Приетите на работа младежи трябва да се ползват от пригодени за тяхната 
възраст условия на труд и да бъдат защитени срещу икономическа експлоата-
ция или срещу всеки труд, който би могъл да навреди на тяхната сигурност, 
на тяхното здраве, на физическото, психическото, моралното или социалното 
им развитие, или да възпрепятства образованието им.

Член 33. Семеен и професионален живот
1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически 

и социален план.
2. За да може да съчетава семейния и професионалния живот всеки има 

право на защита срещу уволнение, което има за мотив майчинство, както и 
право на платен отпуск по майчинство и на родителски отпуск за раждане или 
осиновяване на дете.

Член 34. Социална сигурност и социална помощ
1. Съюзът признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за 

социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в 
случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положе-
ние или старост, както и в случай на загуба на работа, в съответствие с пра-
вилата, установени от правото на Съюза и от националните законодателства 
и практики.

2. Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на Съю-
за, има право на обезщетения за социална сигурност и на социални придо-
бивки в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства 
и практики.

3. С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността Съюзът 
признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, пред-
назначени да осигурят достойно съществуване на всички лица, които не раз-
полагат с достатъчно средства, според правилата, установени от правото на 
Съюза и от националните законодателства и практики.

Член 35. Закрила на здравето
Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва меди-

цински грижи при условията, установени от националните законодателства и 
практики. При определянето и осъществяването на всички политики и дейст-
вия на Съюза се осигурява висока степен на закрила на човешкото здраве. 

Член 36. Достъп до услугите от общ икономически интерес
С цел да насърчава социалното и териториалното единство на Съюза Съю-

зът признава и зачита достъпа до услугите от общ икономически интерес, 
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предвиден от националните законодателства и практики в съответствие с До-
говорите. 

Член 37. Опазване на околната среда
Високото равнище на опазване на околната среда и подобряването на ней-

ното качество трябва да бъдат включени в политиките на Съюза и гарантира-
ни в съответствие с принципа на устойчиво развитие. 

Член 38. Защита на потребителите
В политиките на Съюза се осигурява високо равнище на защита на по-

требителите. 

ДЯЛ V. ГРАЖДАНСТВО

Член 39. Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в изборите 
за Европейския парламент

1. Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в 
изборите за Европейския парламент в държавата членка, в която пребивава, 
при същите условия, както и гражданите на тази държава.

2. Членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщо, пряко, 
свободно и тайно гласуване.

Член 40. Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в общин-
ските избори

Всеки гражданин на Съюза има право да избира и да бъде избиран в об-
щински избори в държавата членка, в която пребивава, при същите условия, 
както и гражданите на тази държава. 

Член 41. Право на добра администрация
1. Всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от инсти-

туциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справед-
ливо и в разумен срок.

2. Това право включва по-специално:
а) правото на всяко лице да бъде изслушвано, преди срещу него да бъде 
предприета индивидуална мярка, която би имала неблагоприятни по-
следици за него;

б) правото на достъп на всяко лице до документите, които се отнасят 
до него, като се зачитат легитимните интереси, свързани с поверител-
ността и професионалната и служебната тайна;
в) задължението на администрацията да мотивира своите решения,

3. Всяко лице има право на обезщетение от страна на Съюза за вредите, 
нанесени му от институциите или от техните служители при изпълнение на 
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служебните им задължения, в съответствие с основните принципи, които са 
общи за законодателствата на държавите членки.

4. Всяко лице може да се обърне към институциите на Съюза на един 
от официалните езици на Договорите и трябва да получи отговор на същия 
език.

Член 42. Право на достъп до документи
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, 

което пребивава в държава членка или има там седалище според устройствения 
му акт, има право на достъп до документите на институциите, органите, служ-
бите и агенциите на Съюза, независимо от вида на техния носител. 

Член 43. Европейски омбудсман
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо 

лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в дър-
жава членка, има право да сезира Европейския омбудсман за случаи на лоша 
администрация в действията на институциите, органите, службите и агенции-
те на Съюза, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението 
на неговите съдебни функции. 

Член 44. Право на петиции
Всеки гражданин на Съюза, както и всяко физическо или юридическо 

лице, което пребивава или има седалище според устройствения му акт в дър-
жава членка, има право да отправя петиции до Европейския парламент. 

Член 45. Свободно движение и пребиваване
1. Всеки гражданин на Съюза има право свободно да се движи и да пре-

бивава на територията на държавите членки.
2. В съответствие с Договорите правото на свободно движение и пребива-

ване може да се предоставя на гражданите на трети страни, които пребивават 
законно на територията на държава членка.

Член 46. Дипломатическа и консулска закрила
Всеки гражданин на Съюза се ползва от закрилата на дипломатическите 

и консулските власти на всяка друга държава членка на територията на трети 
страни, в които държавата членка, чийто гражданин е, няма представител-
ство, при същите условия, както гражданите на тази държава. 

ДЯЛ VI.  ПРАВОСЪДИЕ

Член 47. Право на ефективни правни средства за защита и на спра-
ведлив съдебен процес
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Всеки, чиито права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били 
нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съ-
ответствие с предвидените в настоящия член условия.

Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в 
разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със 
закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.

На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя 
правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален 
достъп до правосъдие.

Член 48. Презумпция за невиновност и право на защита
1. Всеки обвиняем се счита за невинен до установяване на вината му в 

съответствие със закона.
2. На всеки обвиняем се гарантира зачитане на правото на защита.

Член 49. Принципи на законност и пропорционалност на престъплението 
и наказанието

1. Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което в 
момента на извършването му не е представлявало престъпление съгласно на-
ционалното или международното право. По същия начин не може да бъде на-
лагано по-тежко наказание от това, което е било приложимо към момента на 
извършване на престъплението. Ако в по-късен момент след престъплението 
законът предвижда по-леко наказание, трябва да се приложи това наказание.

2. Настоящият член не засяга осъждането и наказанието на лице, винов-
но за действие или бездействие, което в момента на извършването му е било 
престъпление по смисъла на общите принципи, признати от всички народи.

3. Тежестта на наказанията не трябва да бъде несъразмерна спрямо прес-
тъплението.

Член 50. Право на всеки да не бъде съден или наказван два пъти за едно 
и също престъпление

Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказ-
ван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден на територията 
на Съюза с окончателно съдебно решение в съответствие със закона. 

ДЯЛ VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО И 
ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА

Член 51. Приложно поле
1. Разпоредбите на настоящата харта се отнасят за институциите, органи-

те, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиар-
ност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на 
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Съюза. В този смисъл те зачитат правата, спазват принципите и насърчават 
тяхното прилагане в съответствие със своите компетенции и при зачитане на 
предоставените в Договорите компетенции на Съюза.

2. Настоящата харта не разширява приложното поле на правото на Съюза 
извън компетенциите на Съюза, не създава никакви нови компетенции или 
задачи за Съюза и не променя компетенциите и задачите, определени в Дого-
ворите.

Член 52. Обхват и тълкуване на правата и принципите
1. Всяко ограничаване на упражняването на правата и свободите, при-

знати от настоящата Харта, трябва да бъде предвидено в закон и да зачита 
основното съдържание на същите права и свободи. При спазване на принципа 
на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани, само ако са необ-
ходими и ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ инте-
рес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора.

2. Признатите от настоящата Харта права, които са предмет на разпоред-
би на Договорите, се упражняват при определените в тях условия и граници.

3. Доколкото настоящата Харта съдържа права, съответстващи на права, 
гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата на човека и ос-
новните свободи, техният смисъл и обхват са същите като дадените им в посо-
чената Конвенция. Тази разпоредба не пречи правото на Съюза да предоставя 
по-широка защита.

4. Доколкото настоящата Харта признава основни права, които произ-
тичат от общите за държавите членки конституционни традиции, тези права 
трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции.

5. Разпоредбите на настоящата Харта, които съдържат принципи, могат 
да бъдат прилагани чрез законодателни и изпълнителни актове, приети от ин-
ституциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и чрез актове 
на държавите членки, когато те прилагат правото на Съюза при упражняване 
на съответните им компетенции. Позоваването на тези принципи пред съд е 
допустимо само за тълкуване и проверка на законността на такива актове.

6. Националните законодателства и практики трябва да бъдат взети пред-
вид в тяхната цялост, както е посочено в настоящата Харта.

7. Разясненията, изготвени, за да направляват тълкуването на настоящата 
Харта, се вземат надлежно под внимание от юрисдикциите на Съюза и на 
държавите членки.

Член 53. Степен на закрила
Никоя разпоредба на настоящата Харта не трябва да се тълкува като огра-

ничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи, които в съот-
ветните им приложни полета са признати от правото на Съюза, от междуна-
родното право и от международните конвенции, по които Съюзът или всички 
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държави членки са страни, и по-специално от Европейската конвенция за за-
щита на правата на човека и основните свободи, както и от конституциите на 
държавите членки. 

Член 54. Забрана на злоупотребата с право
Никоя от разпоредбите на настоящата Харта не трябва да се тълкува като 

даваща право да се извършва дейност или действие, които имат за цел погаз-
ване на признати в настоящата Харта права или свободи, или да се ограни-
чават правата и свободите в по-голяма степен от предвидената в настоящата 
Харта. 

Възпроизведеният тук текст представлява адаптирана версия на Хартата, 
прогласена на 7 декември 2000 г., и я заменя, считано от датата на влизане в 
сила на Договора от Лисабон.

Съставено в Страсбург на дванадесети декември две хиляди и седма 
година. 
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