
 

Европейски съюз 



Европейски съюз 

• Европейският съюз (ЕС)е 

международна организация, 

обединяваща 27 европейски 

държави. 

• Европейският съюз се създава с 

Договора за Европейски Съюз 

(ДЕС) подписан в  Маастрихт на 

7 февруари 1992 г., който влиза в 

сила от 1 ноември 1993 г.  

(широко известен като    

Договора от Маастрихт).  



Европейски съюз 
• В момента Европейският съюз има             

27 държави-членки.  

• ЕС се простира на площ от 4 325 675 

кв.км и има над 490 милиона 

граждани. 

• Ако Европейският съюз беше 

държава, то той би бил седмата по 

територия (след Русия, Канада, 

Китай, Бразилия, САЩ и Австралия) 

и трета по население (след Китай и 

Индия) страна в света. 



Европейски съюз 

Сред основните задачи  на 

Европейския съюз са: 

   - осигуряването на стабилен общ 

европейски пазар,  

   - обединяваща единна политика в 

областта на граничния контрол.         

Единната европейска парична 

единица е Eвро(използвана в 

момента от 13 от 27-те страни -

членки) е реалност от 2002 година. 



Европейски съюз 
Институциите в ЕС 

 
• Европейската комисия - изпълнителната институция на ЕС. 

• Съветът на Европейския съюз –представлява правителствата 

на държавите членки. 

• Европейски парламент- представлява европейските граждани. 

• Съдът на Европейските общности- контролира спазването на 

договорите и нормативните актове на ЕС.Европейски съвет 

определя развитието и приоритетите на ЕС. 



  

 

 

 

 

 

 

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ  

НА СТРАНИТЕ ОТ  

ЕС 



 

 

 БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА ЧОВЕК 
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО   

• /изразено чрез индекс/ 
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 Люксембург - 223 

 Ирландия - 139 

 Дания – 122 

Австрия - 122 

Холандия - 120 
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  Великобритания - 119 

 Белгия - 119 

Швеция - 116 

 Финландия - 115 

  Франция - 111 



    

  
12 
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15 
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 Германия - 109 

 Италия - 105 

  Испания - 98 

 Гърция - 82 

 Кипър - 82 



  

  

20 

17 

19 

18 

16 Словения - 78 

Португалия - 73 

Малта - 72 

Чехия - 72 

Унгария - 61 



   

  

24 

21 

25 

23 

22 

Словакия - 52 

Естония - 50 

 Литва - 48 

 Полша - 47 

 Латвия - 43 



  

  

26 

27 

Румъния - 32 

България - 30 



ПЪТЯТ  

на  
европейската интеграция 

Подготвила:  

Анна Пашова 

Оформление: 

Георги Великов 



1951 година 

На 25 юли 

шест страни  

създават първата 

отраслова 

интеграционна 

общност  

ЕОВС 



1957 година 

Създадена е ЕОАЕ 
На 25 март  Германия 

                     Франция 

                     Италия 

                     Белгия 

                     Холандия 

                     Люксембург 

 създават ЕИО 



1973 година 

Първо разширяване 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

ДАНИЯ 

ИРЛАНДИЯ 



1981 година 

Второ разширяване 

ГЪРЦИЯ 



1986 година 

Трето разширяване 

ПОРТУГАЛИЯ 

ИСПАНИЯ 



1993 година 

С договорът  

в  

МААСТРИХТ 

е  

създаден  

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 



1995 година 

    

ФИНЛАНДИЯ 

ШВЕЦИЯ 

АВСТРИЯ 



2004 година 

ПОЛША 

ЧЕХИЯ 

УНГАРИЯ 

ЛИТВА 

ЛАТВИЯ 

ЕСТОНИЯ 

СЛОВАКИЯ 

СЛОВЕНИЯ 

КИПЪР 

МАЛТА 



2007 година 

България 

Румъния 

 

 

 

 



С И М В О Л И 
на 

Е В Р О П Е Й С К И Я  С Ъ Ю З 



К а р т а  на  Е в р о п е й с к и я  с ъ ю з 

Европейският съюз включва 

27 страни-членки:  

Австрия, Белгия, България, 
Великобритания, Германия, Гърция, 
Дания, Естония, Ирландия, Испания, 
Италия, Кипър, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Полша, Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения, Унгария, 
Финландия, Франция, Холандия, 
Чешката република, Швеция.  

http://www.evropa.bg/map.htm


Е в р о п е й с к о т о  з н а м е 
 

• Европейският флаг е символ на 
Европейския съюз и на 
eвропейското единство и 
идентичност в широк смисъл. 
Дванадесетте златни звезди, 
наредени в кръг върху син фон, 
представляват солидарността и 
хармонията между народите на 
Европа, като и двата символа 
олицетворяват съвършенството, 
пълнотата и единството.  



М о т о 

• “Единство в многообразието”  е мотото, което представя 
Европа като континент с множество от различни 
традиции и езици, но и със споделени ценности. (2000г.) 

• След ратифицирането на Конституцията мотото ще бъде 
заменено с леко модифицираното “Единни в 
многообразието”, както е записано в текста на 
конституцията (Част І, Глава І, член І-8 Символи на 
Съюза).  



Е в р о п е й с к и я т  х и м н 

• Мелодията на Европейския химн е от 
композираната през 1823 г.  

• Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен. 
В последната част от симфонията Бетовен 
съставя музика към написаната от 1785 г. от 
Фридрих Шилер “Ода на радостта”. 
Поемата изразява Шилеровата идеалистична 
визия за хората като братя, която Бетовен 
споделя.  

• През 1972 г. Съветът на Европа приема 
мелодията на “Одата на радостта” за свой 
химн. Той не замества националните химни 
на държавите членки, а символизира 
ценностите, които те споделят и тяхното 
единство в многообразието.  



9  М а й – Д е н  на  Е в р о п а 

• На 9 май 1950 г. е направена първата стъпка 
към създаването на обединението, 
прераснало днес в Европейски съюз.  

• На този ден в Париж френският външен 
министър Робер Шуман представя 
предложение за създаване на организирана 
Европа, неразривно свързана с 
поддържането на мира.  

• На срещата на върха в Милано през 1985 г. 
лидерите на Европейския съюз решават 
9 май да се чества като “Ден на Европа”.  



Учредителни договори на ЕС 



18.04.1951 г. - Париж 
 

 Франция, Германия, Италия, Белгия,  

 Нидерландия и Люксембург подписват  
  

    Договор за Създаване на Европейската 

общност за въглища и стомана (ЕОВС). 



 

 

 

 

Шестте държави, основали ЕОВС, подписват 

в Рим два нови договора - Договор за 

създаване на Европейска икономическа 

общност (ЕИО) и Договор за създаване на 

Европейска общност за атомна енергия 

(ЕВРАТОМ)  

 

 

 

25.03.1957 г. - Рим 



Промени и допълнения на 

учредителните договори 



Брюксел - 08.04.1965 г. 

 Държавите-членки на Европейските 

общности подписват Договор за сливане 

на Съветите на министрите на трите 

общности в единен Съвет на министрите 

на Европейските общности, а 

Върховният орган на ЕОВС и Комисиите 

на другите две общности се сливат в 

единна Комисия на Общностите  



 

 

 

 

При подписването на Римските договори 

високодоговарящите се страни се 

споразумяват за създаването на единна 

Парламентарна асамблея и единен Съд на 

Европейските общности, Единният 

европейски акт  
 

 

 

 

17 и 28.02.1986 г. - Люксембург и Хага  



07.02.1992 г. в Маастрихт  

 

 

Договор за икономически и валутен съюз  



02.10.1997 г. - Амстердам 

 С този договор се създава поста Върховен 

представител за външната политика и 

политиката за сигурността  



Споразумение по целия пакет институционни 

реформи на ЕС, подготвящи Съюза за неговото 

разширяване  

26.02.2001 г. в Ница 



Съвет на ЕС (Съвет на министрите) 

• Съветът на ЕС е основната институция, която 

взима решения в рамките на Съюза. Той се състои 

от представители на всяка страна-членка на ниво 

министри. До 2002 г. институцията се наричаше 

Съвет на министрите.  



Правомощия и задачи:  

• Съветът е законодателен орган във всичките три стълба на ЕС; 
законодателният процес се извършва в зависимост от 
процедурите заедно с Европейския парламент (ЕП); 

• Съветът координира главните насоки на икономическата 
политика на страните; 

• Съветът сключва международни споразумения с други държави 
или международни организации от името на ЕС; 

• Съветът споделя с ЕП бюджетните правомощия и приема 
бюджета на ЕС; 

• Съветът взема необходимите решения, свързани с общата 
външна политика и политиката за сигурност, въз основа на 
препоръки от Европейския съвет; 

• Съветът координира дейностите на страните-членки и приема 
мерки в областта на вътрешните работи и правосъдието; 



Председателство 

• Управлението на Съвета се осъществява от 

председателството. Неговото изпълнение се сменя 

на ротационен принцип на шест месеца (т.нар. 

ротационно председателство). Редът на поемане 

на председателството се определя от Съвета с 

единодушие.  



Генерален секретариат 

• Генералният секретариат (обикновено наричан 
Секретариат на Съвета) подпомага Съвета и 
председателството в дейността им.  

• На чело на Секретариата стои генерален секретар  

• Секретариатът се състои от три части: частна 
канцелария на генералния секретар, правни услуги 
и девет генерални дирекции (ГД, Directorates 
General ? DG).  

 



Европейски съвет 

• Европейският съвет се състои от държавните и правителствените 
глави на страните-членки и председателя на ЕК  

• Европейският съвет не е включен в списъка на петте институции 
на ЕС, които са Европейски парламент, Европейска комисия, 
Съвет на Европейския съюз, Съд на Европейските общности и 
Сметна палата Европейският съвет не е включен в списъка на 
петте институции на ЕС, които са Европейски парламент, 
Европейска комисия, Съвет на Европейския съюз, Съд на 
Европейските общности и Сметна палата  

• Неговите заседания (срещи на върха) се провеждат в повечето 
случаи два пъти на полугодие (в рамките на едно 
председателство)  

• Европейският съвет не взема официални решения от 
законодателен характер, а под формата на заключения (т.нар. 
Заключения на председателството)  



Програма САПАРД 

 Програмата САПАРД на Европейския съюз е 

един от инструментите, подготвящи страните-

кандидатки за бъдещото им членство в Съюза 

в областта на земеделието и селските райони. 



Целите на програма САПАРД са: 

• да създаде рамка за предприсъединителната помощ 
на ЕС за устойчиво развитие на земеделието и 
селските райони в страните-кандидатки от 
Централна и Източна Европа - България, и 
Румъния;  

• да даде решения на проблемите в процеса на 
дългосрочното хармонизиране на сектора на 
земеделието и селските райони;  

• да подпомогне въвеждането на законодателството 
на Общността в областта на Общата 
селскостопанска политика и свързаните с нея 
политики на Европейския съюз.  

 



• Развитие на ефективно земеделско производство и 
конкурентен хранително преработвателен сектор, чрез 
подобряване на пазарната и технологична инфраструктура 
и стратегическа инвестиционна политика, насочени към 
достигане на европейските стандарти. 

• Устойчиво развитие на селските райони, в съответствие с 
най-добрите екологични практики, чрез създаване на 
алтернативна заетост, диверсификация на икономическите 
дейности и създаване на необходимата инфраструктура, 
което ще доведе до подобряване на условията за живот, 
ще увеличи възможностите за получаване на доходи и 
възможностите за работа за хората, живеещи в селските 
общности. 



Четирите приоритетни области за 

българското земеделие са: 
• Подобряване на условията за производство, преработка и 

маркетинг на земеделска продукция, горски и рибни 
продукти, съгласно Европейските стандарти; развитие на 
екологосъобразно селско стопанство, както и подобряване на 
дейностите по опазване на околната среда в земеделието и 
горите; 

• Интегрирано развитие на селските райони с цел съхраняване 
и укрепване на техните икономики и общности и съдействие 
за ограничаване процеса на обезлюдяване на тези райони; 

• Инвестиции в човешките ресурси - квалификация и обучение 
на заетите в производство и преработка на селскостопанска, 
горска и рибна продукция. 

• Техническа помощ. 



Приоритетна област 1 

• Инвестиции в земеделски стопанства  

• Подобряване преработката и маркетинга на 
селскостопански и рибни продукти  

• Изграждане на пазари на едро  

• Развитие на селскостопански дейности, 
целящи опазването на околната среда  

• Лесовъдство, залесяване на земеделски земи, 
инвестиции в горски стопанства, преработка и 
маркетинг на горски продукти  

• Създаване на групи производители  

• Управление на водните ресурси  



Приоритетна област 2 

• Развитие и диверсификация на икономическите 
дейности, създаване на възможности за 
многостранни дейности и алтернативни доходи  

• Обновяване и развитие на селата, опазване и 
съхраняване на селското наследство и културни 
традиции  

• Развитие и подобряване на междуселищната 
инфраструктура  



Приоритетна област 3  

• Подобряване на професионалното обучение  



Приоритетна област 4  

• Мерки за Техническа помощ  



Социална политика и заетост 

 Социалната политика и заетостта 
обхващат области, в които съществува 

значително вторично законодателство на 
ниво Европейски съюз от рода на 

въпросите здравеопазване и безопасност, 
трудово право и равно третиране на 

мъжете и жените, както и области като 
социалния диалог, заетостта и 
социалната защита, където се 

разработват сходни политики на базата 
на Договора за ЕО  



Равно третиране на жените и 

мъжете  

• Договорът от Амстердам добави 

равнопоставеност между жените и мъжете към 

списъка на целите на Общността с изричното 

разпореждане, че във всички свои дейности 

Общността трябва да се стреми да елиминира 

неравенството и да поощрява равенство между 

мъжете и жените  



Анти-дискриминация  

• Общността има правото да се бори с 
дискриминацията на по-широк кръг от 
основания от когато и да било преди – пол, 
расов и етнически произход, религия и вяра, 
увреждания,  възраст и сексуална ориентация 

•  Списъкът на признаците, по които се 
забранява дискриминацията, е изчерпателен и 
включва пол, раса, цвят на кожата, етническа 
принадлежност, гражданство, политически или 
други убеждения, религия или вяра, 
увреждане, възраст, сексуална ориентация, 
семейно положение или произход.  
 
 



Европейската стратегия за 

заетост 

 • Всяка година Европейският съвет приема общи 

приоритети и индивидуални цели за политиките на 

заетост на Държавите членки. Те са насочени към 

създаването на работни места, подобряване условията 

на труд и производителността и възвръщането на 

атрактивността на заетостта.  



Социално включване и социална 

закрила 

• Системите за социална сигурност в 
отделните Държави членки отразяват 
специфичните традиции, социални 
развития и културни нагласи. Тези 
различия се уважават при изработването 
и прилагането на европейските 
политики.  



Фирмите в ЕС 



Фирмите в ЕС 

• Микропредприятия – до 10 души; 

• Малки предприятия – до 50 души и 

годишен оборот до 5 млн. ЕВРО;  

• Средни предприятия – до 250 души и 

годишен оборот до 27 млн. ЕВРО; 

• Големи предприятия – над 250 души и 

годишен оборот над 27 млн. ЕВРО 



В ЕС ИМА: 

• ОКОЛО 19 МИЛИОНА ПРЕДПРИЯТИЯ 



От тях: 

• 93% - микропредприятия; 

• 6% - малки предприятия; 

• 0,8% - средни предприятия; 

• 0,2% - големи предприятия. 



КРАЙ 


