КОМИСИЯТА „ФОН
ДЕР ЛАЙЕН“ В
101 ДЕЙСТВИЯ

От началото на настоящия мандат Комисията „Фон дер Лайен“ работи за
изпълнение на обещанието си да направи Европейския съюз поекологосъобразен, по-цифровизиран и по-справедлив, както и за
справяне с историческите събития, които повлияха на живота на много
европейци — пандемията от COVID-19 и войната на Русия срещу Украйна.
С настоящата игра можете да видите какво е постигнала Комисията през
последните три години и да проверите знанията си за основните
инициативи, които Комисията представи, за да изпълни обещаното в
началото на мандата си и да се справи с безпрецедентните
предизвикателства, пред които бе изправена.

Как да играете?
Към всяко събитие има три въпроса, свързани с темата. Когато играчът
попадне на полето, другият играч (другите играчи) прочита(т) един от
съответните въпроси от тази книжка. Ако играчът отговори правилно,
той/тя може да хвърли заровете още веднъж и да опита да отговори на
друг въпрос. Ако играчът отговори грешно, е ред на следващия играч.
Всеки играч може да хвърли зара максимум три пъти подред. Ако третият
пореден отговор в хода е правилен, е ред на следващия играч, но
отговорилият правилно играч получава бонус, който му/ѝ позволява да
хвърли заровете още веднъж в следващите рундове, в случай че отговори
грешно. Победител е този, който пръв стигне до финала.

Забележка: информацията в тази книжка представя състоянието на
16 август 2022 г

1.12.2019 г.

Комисията „Фон дер Лайен“
встъпва в длъжност
Въпрос 1
Колко жени са ръководили Европейската комисия като неин председател?


Само една! През декември 2019 г. Урсула фон дер Лайен замени
Жан-Клод Юнкер като председател на Европейската комисия, като
стана първата жена, заемаща тази длъжност.

Въпрос 2
Кога Урсула фон дер Лайен беше избрана от Европейския парламент за
председател на Европейската комисия?
А. през май 2019 г.
Б. през юли 2019 г.
В. през септември 2019 г.

Въпрос 3
Можете ли да посочите един от шестте политически приоритета на
Комисията „Фон дер Лайен“?







Европейски зелен пакт;
Европа, подготвена за цифровата ера;
Икономика в интерес на хората;
По-силна Европа на световната сцена;
Утвърждаване на европейския ни начин на живот;
Нов тласък за европейската демокрация.

1
11.12.2019 г.

Стартиране на
Европейския зелен пакт
Въпрос 1
Каква е основната цел, която Европейската комисия иска да постигне с
Европейския зелен пакт?
А. Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на
климата континент до 2050 г.
Б. Европа да се превърне в най-екологосъобразния континент до
2050 г.
В. Европа да се превърне в първия производител на екологични
продукти до 2050 г.

Въпрос 2
Какъв процент от инвестициите от NextGenerationEU и седемгодишния
бюджет на ЕС ще послужат за финансиране на Зеления пакт?
А. Една трета
Б. Две трети
В. Три трети

Въпрос 3
С колко процента Европейската комисия иска да намали парниковите
газове до 2030 г. (в сравнение с равнищата от 1990 г.)?
А. с най-малко 15 %
Б. с най-малко 35 %
В. с най-малко 55 %

2
14.1.2020 г.

Представяне на
Плана за инвестиции във връзка с
Европейския зелен пакт и на
Механизма за справедлив преход
Въпрос 1
Какво ще бъде постигнато с Плана за инвестиции във връзка с
Европейския зелен пакт?
 Ще бъде осигурено финансиране от ЕС за публични и частни
инвестиции, необходими, за да стане Европа първият
неутрален по отношение на климата блок до 2050 г.

Въпрос 2
Механизмът за справедлив преход е ключов инструмент, с който се
гарантира, че преходът към неутрална по отношение на климата
икономика ще се осъществи по справедлив начин и няма да има
пренебрегнати. Колко средства ще бъдат мобилизирани по механизма за
справедлив преход?
А. най-малко 20 милиарда евро
Б. най-малко 60 милиарда евро
В. най-малко 100 милиарда евро

Въпрос 3
Кои региони ще се възползват най-много от механизма за справедлив
преход?
 Подкрепата ще бъде на разположение на всички държави
членки, като акцентът ще бъде поставен върху регионите с
най-голям въглероден интензитет или регионите с наймного хора, работещи в сферата на изкопаемите горива.

3
31.1.2020 г.

Обединеното кралство излиза от ЕС
Въпрос 1
Кога приключиха преговорите по споразумението за оттегляне между ЕС
и Обединеното кралство и кога то влезе в сила?


Преговорите по споразумението за оттегляне между ЕС и
Обединеното кралство приключиха на 1 октомври 2019 г. и
споразумението влезе в сила на 1 февруари 2020 г.

Въпрос 2
Кой водеше преговорите от името на ЕС за оттеглянето на Обединеното
кралство от ЕС?


Мишел Барние

Въпрос 3
Как се нарича решението за Ирландия и Северна Ирландия, до което се
стигна по време на преговорите между ЕС и Обединеното кралство?
А. Споразумение за оттегляне
Б. Споразумение за търговия и сътрудничество
В. Протокол за Ирландия и Северна Ирландия

4
5.2.2020 г.

Представяне на новата
методология за преговорите за
присъединяване към ЕС
Въпрос 1
Кои са четирите основни принципа на новата методология за
разширяване?


надеждност, предвидимост,
политическа ориентация

динамичност

и

по-ясна

Въпрос 2
Кой европейски град даде името на критериите за присъединяване, които
дадена държава трябва да изпълни, за да получи статут за
присъединяване?
А. Копенхаген
Б. Брюксел
В. Любляна

Въпрос 3
Кои партньори на ЕС имаме предвид, когато говорим за Западните
Балкани?


Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна
Македония и Сърбия.

5
19.2.2020 г.

Публикуване на дневния ред за
изграждане на цифровото бъдеще на
Европа
Въпрос 1
Можете ли да посочите един от трите основни стълба на европейския цифров
преход?
 Възможните отговори са: 1) технология в услуга на хората;
2) справедлива и конкурентоспособна цифрова икономика;
3) открито, демократично и устойчиво общество.

Въпрос 2
ЕС има за цел да стане световен лидер в областта на цифровия преход. Можете
ли да се сетите за един начин, по който това ще бъде постигнато?
 Възможните отговори са: 1) като стане модел за подражание в
световен мащаб по отношение на цифровата икономика; 2) като
подкрепя развиващите се икономики при усвояването на цифрови
технологии; 3) като разработва цифрови стандарти и ги
популяризира в международен план.

Въпрос 3
Можете ли да се сетите за един начин, по който стратегията в областта на
цифровите технологии ще помогне на ЕС да стане неутрален по отношение на
климата чрез Европейския зелен пакт?
 Възможните отговори са: 1) стартиране на нова промишлена
стратегия на ЕС; 2) подобряване на способността на ЕС да
предвижда и управлява екологични катастрофи; 3) подкрепа за
кръговата икономика; 4) стартиране на инициатива за кръгова
електроника; 5) постигане до 2030 г. на неутралност по
отношение на климата на центровете за данни и
инфраструктурите в областта на ИКТ; 6) възползване от
изкуствения интелект, 5G, изчисленията в облак и периферните
изчисления, както и от интернет на нещата; 7) подкрепа за
автоматизиран и свързан транспорт; 8) повишаване на
устойчивостта на обществените поръчки; 9) установяване на
стандарт за стандартно зарядно устройство за електронни
устройства.

6
4.3.2020 г.

Приемане на
Европейския закон за климата
Въпрос 1
Колко време отне влизането в сила на предложението за Европейския
закон за климата?
А. 1 година и 3 месеца (март 2020 г. — юли 2021 г.)
Б. 2 години и 2 месеца (януари 2020 г. — март 2022 г.)
В. 2 години и 6 месец (декември 2019 г. — май 2022 г.)

Въпрос 2
Посочете една от 5-те цели на Европейския закон за климата.


Възможните отговори са: 1) да се определи дългосрочната
посока на движение за постигане на целта за неутралност
по отношение на климата до 2050 г. чрез всички политики
по социално справедлив и разходоефективен начин; 2) да
се постави по-амбициозна цел за ЕС до 2030 г., за да тръгне
Европа по отговорен път към превръщането си в неутрална
по отношение на климата икономика до 2050 г.; 3) да се
създаде система за наблюдение на напредъка и
предприемане на допълнителни действия, ако е
необходимо; 4) да се осигури предвидимост за
инвеститорите и другите икономически субекти; 5) да се
гарантира, че преходът към неутрална по отношение на
климата икономика е необратим.

Въпрос 3
Каква е целта на ЕС за 2030 г. по отношение на намаляването на нетните
емисии на парникови газове (в сравнение с нивата през 1990 г.)?
А. най-малко 30 %
Б. най-малко 55 %
В. най-малко 72 %

7
5.3.2020 г.

Приемане на нова стратегия
за равенство между половете за
2020—2025 г.
Въпрос 1
Кога за първи път е установен принципът на равенство между мъжете и
жените по отношение на равното заплащане за равен труд?
А. в Римския договор (1957 г.)
Б. в Договора от Маастрихт (1992 г.)
В. в Договора от Лисабон (2007 г.)

Въпрос 2
Можете ли да посочите една от основните цели на Стратегията за
равенство между половете за периода 2020—2025 г.?


Възможните отговори са: 1) премахване на насилието,
основано на пола; 2) борба със стереотипите, свързани с
пола; 3) преодоляване на неравенството между половете на
пазара на труда; 4) постигане на равнопоставено участие в
различните сектори на икономиката; 5) преодоляване на
разликите в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете;
6) премахване на разликата между жените и мъжете по
отношение на полагането на грижи; и 7) постигане на
баланс между половете в политиката и ръководните
длъжности.

Въпрос 3
Какъв е делът на жените сред членовете на националните парламенти в
ЕС?
А. 10 %
Б. 33 %
В. 49 %

8
9.3.2020 г.

Приемане на цялостна стратегия на
ЕС с Африка
Въпрос 1
В предложението за стратегия на ЕС с Африка са предложени пет ключови
партньорства между двата континента. Можете ли да се сетите за едно
партньорство?


Възможните отговори са: 1) устойчив растеж и работни
места; 2) екологичен преход и достъп до енергия;
3) цифрова трансформация; 4) мир, сигурност и управление;
5) миграция и мобилност.

Въпрос 2
Пакетът за инвестиции Африка—Европа по линия на Global Gateway има
за цел да бъдат мобилизирани инвестиции с какъв размер?
А. 100 милиарда евро
Б. 150 милиарда евро
В. 200 милиарда евро

Въпрос 3
Кога за първи път беше установено официално партньорството Африка—
ЕС?
А. през 2000 г.
Б. през 2005 г.
В. през 2010 г.
* Партньорството Африка—ЕС беше официално установено през 2000 г.
на първата среща на върха между Организацията за африканско
единство (предшественик на Африканския съюз) и ЕС в Кайро.
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10.3.2020 г.

Приемане на
нова промишлена стратегия
Въпрос 1
Какъв е делът на промишлеността в износа на стоки от ЕС?
А. 20 %
Б. 40 %
В. 80 %

Въпрос 2
Какъв процент от европейските дружества могат да се считат за малки и
средни предприятия (МСП)?
А. 10 %
Б. 50 %
В. 99 %

Въпрос 3
Какъв дял от общата европейска добавена стойност се генерира от
европейската промишленост?
А. 20 %
Б. 40 %
В. 80 %

10
март 2020 г.

Действия срещу коронавируса
Въпрос 1
Първият случай на COVID-19 в Европа беше докладван на 24 януари
2020 г. В коя държава от ЕС?
А. Испания
Б. Италия
В. Франция

Въпрос 2
Кога ЕС постави началото на първото съвместно споразумение за
обществени поръчки за медицински мерки за противодействие на COVID19?
А. през февруари 2020 г.
Б. през март 2020 г.
В. през април 2020 г.

Въпрос 3
Кога започна ваксинацията срещу COVID-19 в целия ЕС?
А. през декември 2020 г.
Б. през януари 2021 г.
В. през февруари 2021 г.

11
4.5.2020 г.

Конференция на донорите в
рамките на инициативата
„Глобални действия срещу
коронавируса“
Въпрос 1
В обединен фронт срещу пандемията от COVID-19 Европейската комисия
обедини усилията си със световни партньори, за да гарантира, че всички
нови ваксини, средства за диагностициране и лечение се предоставят в
световен мащаб на достъпна цена. Световната конференция на донорите
„Глобални действия срещу коронавируса“ започна на 4 май 2020 г. Колко
средства бяха събрани през този ден?
А. 4,4 милиарда евро
Б. 7,4 милиарда евро
В. 10,4 милиарда евро

Въпрос 2
Кои бяха основните области, в които се използваха средствата, набрани
по време на инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“?
А. тестване, лечение и превенция
Б. действия, лечение и учене
В. научни изследвания, инвестиране и внедряване

Въпрос 3
От началото на пандемията от COVID-19 приносът на екип Европа — ЕС,
неговите държави — членки, и европейските финансови институции —
нарасна до 53,7 милиарда евро. Колко държави се възползваха от тази
подкрепа?
А. 90
Б. 110
В. 140
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7.5.2020 г.

Приемане на план за действие за
предотвратяване на изпирането на пари
и финансирането на тероризма
Въпрос 1
Изпирането на пари е престъпление, което се разкрива трудно.
Последствията от него могат да окажат сериозно въздействие върху
икономиката и финансовата система на ЕС. Поради това ЕС трябва да има
многостранен подход за справяне с изпирането на пари и финансирането на
тероризма. Необходими са действия на няколко равнища. Можете ли да се
сетите за едно такова действие?
 Възможните отговори са: 1) ефективно прилагане на
съществуващите правила на ЕС; 2) по-хармонизиран набор от
правила; 3) надзор на равнище ЕС; 4) механизъм за
координация и подпомагане на звената за финансово
разузнаване; 5) спазване на разпоредбите на наказателното
право и обмен на информация на равнище ЕС; 6) по-силен ЕС в
световен мащаб.

Въпрос 2
ЕС създаде списък с високорискови трети държави със стратегически
слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и
финансирането на тероризма. Можете ли да се сетите за една цел на този
списък?
 Възможните отговори са: 1) да се защити целостта на
финансовата система и вътрешния пазар на ЕС; 2) да се засили
вътрешната сигурност; 3) да се насърчи устойчиво развитие.

Въпрос 3
Колко трети държави са включени в списъка като държави, които
представляват значителна заплаха за финансовата система на Европейския
съюз? (към 13 март 2022 г.)
А. 20
Б. 25
В. 30

13
20.5.2020 г.

Приемане на стратегията на ЕС за
биологичното разнообразие до
2030 г. и на стратегията „От
фермата до трапезата“
Въпрос 1
Стратегията за биологичното разнообразие за 2030 г. има за цел да се
разширят съществуващите зони по „Натура 2000“. Каква част от
сухоземната територия на ЕС и каква част от морската територия на ЕС са
включени в мрежата „Натура 2000“?
А. 10 % от сухоземната територия и над 8 % от морската територия
Б. 18 % от сухоземната територия и над 8 % от морската
територия
В. 40 % от сухоземната територия и над 8 % от морската територия

Въпрос 2
Със стратегията „От фермата до трапезата“ Комисията иска да насърчи
развитието на биологичното земеделие в ЕС. Какъв процент от общата
земеделска земя ще бъде предназначена за биологично земеделие до
2030 г.?
А. 15 %
Б. 20 %
В. 25 %

Въпрос 3
С колко процента следва да се намали използването на торове до 2030 г.?
А. с най-малко 5 %
Б. с най-малко 10 %
В. с най-малко 20 %
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27.5.2020 г.

Представяне на
NextGenerationEU
Въпрос 1
Какъв е общият размер на средствата по NextGenerationEU (по текущи
цени)?
А. 750 милиарда евро
Б. 806,9 милиарда евро
В. 853 милиарда евро

Въпрос 2
Какъв дял от средствата по NextGenerationEU е предназначен за борба с
изменението на климата?
А. 27 %
Б. 37 %
В. 47 %

Въпрос 3
Какъв дял от средствата по NextGenerationEU е предназначен за
цифровия преход?
А. 15 %
Б. 20 %
В. 25 %

15
17.6.2020 г.

Представяне на
стратегията на ЕС за ваксините
Въпрос 1
Обичайната процедура по разработване и разрешаване на използването
на ваксина продължава 10 години. Поради спешния характер на
пандемията от COVID-19 тази процедура беше намалена на …?
А. 3—5 години
Б. 1—2 години
В. 12—18 месеца

Въпрос 2
Какво е COVAX?
А. Фармацевтично дружество, разработващо ваксини срещу COVID19.
Б. Механизъм, чиято цел е да се осигури справедлив и
равнопоставен достъп до ваксини срещу COVID-19 по целия
свят.
В. Група от национални експерти, които извършват проверки на
метода на производство на ваксини.

Въпрос 3
Какво е наименованието на европейската агенция, която оценява
безопасността на ваксините срещу COVID-19?
А. Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Б. Европейски център за профилактика и контрол
заболяванията (ECDC)
В. Световен алианс за ваксини и имунизации (GAVI)

върху

16
24.6.2020 г.

Стартиране на стратегията на ЕС
за правата на жертвите (2020—2025 г.)
Въпрос 1
Важен аспект от процеса на преодоляване на травмата от жертвите, който
е разгледан в стратегията на ЕС относно правата на жертвите, са услугите
за възстановително правосъдие. Какво означава това?
 Услугите за възстановително правосъдие обхващат редица
услуги, например медиация между жертвата и извършителя
на престъплението, събеседване със семейството, събиране
на жертвата и извършителя на престъплението и техните
близки за обсъждане на подходящо наказание. С тях на
жертвите се осигурява безопасна среда, в която може да се
чуе техният глас.

Въпрос 2
С какво е свързано следното число? 116 006?
А. Броят на киберпрестъпленията, извършени в ЕС през втората
половина на 2021 г.
Б. Това е броят на участниците в специално обучение за
недискриминация за полицията.
В. Това е телефонният номер на специалната гореща
телефонна линия за жертви на престъпления в цяла Европа.

Въпрос 3
Посочете една от петте ключови области на стратегията на ЕС за правата
на жертвите.
 Възможните отговори са: 1) съобщаване за престъпления и
комуникация с жертвите; 2) подкрепа и защита за найуязвимите
жертви;
3) достъп
до
обезщетение;
4) сътрудничество и координация между съдебните и
правоприлагащите органи, здравните и социалните
работници и други; 5) правата на жертвите в световен
мащаб.

17
1.7.2020 г.

Представяне на пакета за подкрепа
при младежка безработица и на
европейската програма за умения
Въпрос 1
Какво представлява професионалното образование и обучение?
 Професионалното образование и обучение е ключов
елемент от ученето през целия живот, което предоставя на
хората знанията, уменията и компетентностите, необходими
за определени професии на пазара на труда. На него се
пада дял от около половината от учащите на гимназиално
ниво в ЕС и то дава възможност на две трети от
работниците в ЕС да повишат квалификацията си или да се
преквалифицират. То помага на младите хора да се
подготвят за първото си работно място и дава възможност
на възрастните да придобият нови умения и да развият
кариерата си.

Въпрос 2
Колко младежи получиха достъп до пазара на труда благодарение на
гаранцията за младежта?
А. над 24 милиона младежи
Б. над 20 милиона младежи
В. над 16 милиона младежи

Въпрос 3
Какъв дял от всички възрастни следва ежегодно да участват в обучение
до 2030 г. според плана за действие на Европейския стълб на социалните
права от март 2021 г.?
А. най-малко 60 %
Б. най-малко 45 %
В. най-малко 55 %

18
8.7.2020 г.

Представяне на стратегията за
използването на водорода и на
стратегията на ЕС за интеграция на
енергийната система
Въпрос 1
Какъв е делът на водорода в потреблението на енергия в Европа в
момента?
А. 10 %
Б. 5 %
В. по-малко от 2 %

Въпрос 2
Една от основните цели на Европейският алианс за чист водород е да се
улеснят инвестициите във водород от възобновяеми източници. За тази
цел алиансът подготви поредица от жизнеспособни инвестиционни
проекти. Колко проекта са включени?
А. 60
Б. 750
В. 900

Въпрос 3
Какво количество водород от възобновяеми източници може да бъде
произведено в ЕС до 2030 г.?
А. 5 милиона тона
Б. 10 милиона тона
В. 2 милиона тона

19
21.7.2020 г.

Лидерите на ЕС постигат съгласие
по плана за възстановяване и по
МФР за периода 2021—2027 г.
Въпрос 1
Какъв е общият размер на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—
2027 г. (по текущи цени)?
А. 1,211 трилиона евро
Б. 0,5 трилиона евро
В. 3 трилиона евро

Въпрос 2
Какво не се има предвид под NextGenerationEU?
А. Програма на ЕС за цифрови продукти от следващото
поколение
Б. Временен инструмент за възстановяване за справяне с
икономическите последици от пандемията от COVID-19
В. Механизъм за възстановяване и устойчивост за предоставяне на
заеми и безвъзмездни средства на държавите членки

Въпрос 3
В контекста на дългосрочния бюджет на ЕС и на плана за възстановяване,
какво се разбира под „режим на обвързване с условия“?
А. Условията, при които държави извън ЕС могат да подават
заявления за заемите.
Б. Условията с цел защита на бюджета на ЕС, когато в дадена
държава членка са налице нарушения на принципите на
правовата държава.
В. Условията, според които МСП трябва да инвестират пари в
производството на устойчиви продукти.

20
27.8.2020

Подписване на първия договор
с фармацевтично дружество за
закупуване на ваксини срещу
COVID-19
Въпрос 1
Колко дози ваксини срещу COVID-19 е осигурила Европейската комисия
до средата на 2022 г.?
А. до 4,2 милиарда дози
Б. до 3 милиарда дози
В. до 1,5 милиарда дози

Въпрос 2
С колко дружества е подписала Европейската комисия договори за
осигуряване на ваксини срещу COVID-19?
А. с 5 дружества
Б. с 8 дружества
В. с 11 дружества

Въпрос 3
Колко ваксини са одобрени в ЕС досега? Можете ли да кажете на кои
дружества?



В ЕС са одобрени шест ваксини. Те се произвеждат от:
BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax и Valneva.

21
18.9.2020 г.

Представяне на първия по рода си
план за действие на ЕС за борба с
расизма
Въпрос 1
Кога беше назначен първият координатор на ЕС за борбата с расизма?
А. през 2020 г.
Б. през 2021 г.
В. през 2022 г.

Въпрос 2
Можете ли да се сетите за една цел, която ЕС се стреми да постигне със
своя план за действие за борба с расизма?
 Възможните отговори са: 1) да се подобри прилагането на
правото
на
Съюза,
гарантиращо
защита
срещу
дискриминация; 2) да се обучат правоприлагащите органи
(например националната полиция) с цел да се предотврати
расово или етническо профилиране, за да се осигурят
справедлива полицейска намеса и защита; 3) да се засили
изпълнението на националните планове за действие на
държавите членки за предотвратяване на и борба с
расизма; 4) да се противодейства на онлайн изказванията,
подбуждащи към омраза; 5) да се увеличи многообразието
на персонала на ЕС, да се предотврати всяка потенциална
дискриминация в процеса на набиране на персонал; 6) да
се засили партньорството с представители на гражданското
общество.

Въпрос 3
Какво е мотото на ЕС, с което се отстоява положителното влияние на
различните култури, традиции, езици и което отразява идеите на плана за
действие на ЕС за борба с расизма?
 „Единни в многообразието“

22
23.9.2020 г.

Представяне на новия пакт за
миграцията и убежището
Въпрос 1
Колко души са имигрирали в ЕС през 2020 г.?
А. 3,1 милиона души
Б. 1,92 милиона души
В. 530 000 души

Въпрос 2
От колко държави са дошли в ЕС търсещи убежище лица през 2021 г.?
А. от около 140 държави
Б. от около 80 държави
В. от около 60 държави

Въпрос 3
В кои три държави от ЕС са били подслонени най-много лица, търсещи
убежище за първи път, на глава от населението през 2021 г.?
А. Испания, Италия и Гърция
Б. Кипър, Австрия и Словения
В. Полша, Унгария и Чешката република

23
24.9.2020 г.

Приемане на
пакет за цифровите финансови услуги
Въпрос 1
Една от големите амбиции на ЕС е цифровият преход да превърне Европа
в глобален цифров участник. За тази цел беше създадена стратегия за
цифровизиране на финансовите услуги. Посочете една област, която ЕС
цели да подобри с тази стратегия.
 Възможните отговори са: 1) трансгранични финансови
услуги, финансови продукти за потребителите; 2) иновации
на основата на данни 3) управление на данни, например
защита на данни и надзор; 4) финансиране за МСП;
5) конкуренция между доставчиците на финансови услуги.

Въпрос 2
Какво представляват криптоактивите?
 Криптоактивите представляват цифрови символи на
ценности или права, които може да бъдат прехвърляни и
съхранявани по електронен път, като се използва
специфична технология на блоковата верига. Те могат да се
използват под формата на цифрови монети или токени за
достъп до финансови услуги, или като платежно средство.

Въпрос 3
Като част от пакета за цифровите финансови услуги Комисията предложи
акт относно оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA).
Каква е целта на DORA?
А. Да се стимулират отговорни иновации и конкуренция сред
доставчиците на финансови услуги.
Б. Потребителите да могат по-лесно да плащат в магазините, а
пазаруването онлайн да бъде сигурно и удобно.
В. Да се гарантира, че всички участници във финансовата
система разполагат с необходимите защитни мерки за
смекчаване на кибератаки и други рискове.

24
6.10.2020 г.

Приемане на икономически и
инвестиционен план за Западните
Балкани
Въпрос 1
Финансиране с какъв размер се очаква да бъде мобилизирано по
инвестиционния план за Западните Балкани?
А. до 29 милиарда евро
Б. до 16 милиарда евро
В. до 13 милиарда евро

Въпрос 2
Можете ли да посочите една област, в която ще се финансират проекти
благодарение на инвестиционния план за Западните Балкани?


Възможните отговори са: 1) устойчив транспорт; 2) чиста
енергия; 3) околна среда и климат 4) цифровизация;
5) частен сектор; 6) човешки капитал.

Въпрос 3
ЕС предоставя финансова и техническа подкрепа за осъществяването на
реформи в Западните Балкани. Какво е наименованието на една от
ключовите програми, чрез които ЕС днес предоставя тази помощ?
А. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)
Б. Предприсъединителна помощ от ЕС за развитие на селските
райони (IPARD)
В. Помощ от Общността за възстановяване, развитие и
стабилизиране (КАРДС)

25
7.10.2020 г.

Приемане на десетгодишен план в
подкрепа на ромите в ЕС
Въпрос 1
Колко роми живеят в ЕС?
А. около 3,5 милиона
Б. около 8 милиона
В. около 6 милиона

Въпрос 2
Колко роми са били жертва на дискриминация през последните 5 години?
А. 31 %
Б. 41 %
В. 51 %

Въпрос 3
Десетгодишният план за подкрепа на ромите в ЕС включва седем ключови
области на действие. Можете ли да посочите една от тях?


Те са: равенство, приобщаване, участие, образование,
заетост, здраве и жилищно настаняване.

26
14.10.2020 г.

Приемане на
нова стратегия в областта на
химикалите
Въпрос 1
Химикалите са съществен елемент от нашето ежедневие, но някои
химикали могат сериозно да увредят нашето здраве или околната среда.
Ето защо Европейската комисия прие нова стратегия в областта на
химикалите. Има специфични групи химикали, които са обхванати от
отнасящо се специално за тях законодателство. Можете ли да посочите
една от тях?


Възможните отговори са: 1) биоциди; 2) пестициди;
3) лекарствени
продукти;
4) козметични
продукти;
5) вещества, нарушаващи функциите на ендокринната
система, и т.н.

Въпрос 2
Какви са целите на стратегията в областта на химикалите?


Възможните отговори са: 1) да се опазят човешкото здраве
и околната среда; 2) да се създадат безопасни и устойчиви
химикали; 3) да се създаде нетоксична околна среда.

Въпрос 3
Можете ли да дадете пример за продукт от ежедневния живот, в който
могат да се открият химикали?


Възможните отговори са: 1) играчки и други продукти за
деца; 2) храни; 3) козметични продукти; 4) мебели;
5) текстилни изделия.

27
27.10.2020 г.

След стартирането на SURE през
април
се извършват първите плащания
Въпрос 1
Какво означава SURE?
А. Стратегия за безработица, възстановяване и икономика
Б. Европейски инструмент за временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства
В. Схема за регистрирана заетост на Съюза

Въпрос 2
Коя криза доведе до стартирането на инструмента SURE? А кои са
основните области, към справянето с които е насочен този инструмент?
1. пандемията от коронавирус
2. защитата на работните места, задържането на хората на
работа, покриването на разходите за схемите за работа с
намалено работно време

Въпрос 3
Кои бяха първите три държави, които получиха първото плащане по SURE?
А. Испания, Италия и Полша
Б. Франция, Португалия и Словения
В. Гърция, Словакия и Германия

28
11.11.2020 г.

Стартиране на
новата програма за потребителите
Въпрос 1
Как новата програма за потребителите ще даде възможност на потребителите да
играят активна роля в екологичния преход? Можете ли да се сетите за пример?
 Възможните отговори са: 1) като се гарантира, че потребителите
имат достъп до устойчиви продукти на пазара на ЕС и че
разполагат с по-добра информация, за да могат да направят
информиран избор; 2) като се осигури на потребителите по-добра
информация относно устойчивостта на продуктите; 3) като се
защитават потребителите от определени практики, като
заблуждаващи
твърдения
за
екосъобразност
или
преждевременно излизане от употреба на продуктите; 4) като се
насърчават ремонтирането и по-устойчивите и кръговите
продукти; 5) като се насърчават предприятията да подкрепят
устойчиво потребление.

Въпрос 2
Потребителските разходи са общата сума пари, изразходвана от хората за крайни
стоки и услуги. Какъв процент от БВП на ЕС се дължи на потребителските
разходи?
А. 45 %
Б. 33 %
В. 54 %

Въпрос 3
ЕС дава възможност на потребителите да играят активна роля в екологичния
преход, например като избират по-устойчиви продукти. Едно от действията на ЕС
е да защити потребителите срещу практиките на заблуждаващи твърдения за
екосъобразност. Какво означава терминът „заблуждаващ „зелен“ пиар“?
А. Химикалите, използвани от дружествата при производството на текстил
Б. Практиката, при която дружествата създават невярно
впечатление за въздействието или ползите на своите продукти
за околната среда
В. Практиката на дружествата да предоставят безплатни подаръци,
изработени от пластмаса

29
11.11.2020 г.

Направени са първите стъпки към
изграждането на Европейския
здравен съюз
Въпрос 1
Като част от изграждането на Европейския здравен съюз ЕС планира да
засили готовността за действия при криза и реакцията на две ключови
агенции на ЕС в тази област. Кои са те?
А. Европейската агенция по отбрана и Европейската агенция по
химикали
Б. Европейската агенция по лекарствата и Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията
В. Европейския орган за безопасност на храните и Агенцията на ЕС
за киберсигурност

Въпрос 2
Ключова част от Европейския здравен съюз е европейският план за борба
с рака. Можете ли да обясните за какво става въпрос?


Европейският план за борба с рака има за цел
профилактика на рака и осигуряване на високо качество на
живот на пациентите с онкологични заболявания,
преживелите ракови заболявания лица, техните семейства
и болногледачите.

Въпрос 3
В коя държава от ЕС е седалището на Европейския център за
профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)?
А. Белгия
Б. Швеция
В. Полша
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Представяне на първата по рода си
стратегия на ЕС за
равнопоставеност на ЛГБТИК
Въпрос 1
Европейската комисия засили действията за насърчаване на Съюз на равенство
за всички, като прие първата по рода си стратегия на ЕС за равнопоставеност на
ЛГБТИК. В нея се определят редица ключови цели в четири стълба, които трябва
да бъдат постигнати до 2025 г. Какво според Вас обхващат тези стълбове?
Сещате ли се за област, в която са необходими повече действия?
 Възможните отговори са: 1) борба с дискриминацията срещу
ЛГБТИК; 2) гарантиране на тяхната безопасност; 3) изграждане
на приобщаващи общества; 4) поемане на водеща роля в призива
за равнопоставеност на ЛГБТИК по света.

Въпрос 2
Как бихте описали понятието „семейство на дъгата“?
 Семейство на дъгата е семейство, в което един или повече от
членовете е ЛГБТИК, или семейство, в което родителите са
ЛГБТИК.
Поради различията в националното законодателство между
държавите членки е възможно семейните връзки невинаги да
бъдат признавани, когато семейства на ЛГБТИК лица преминават
вътрешните граници на ЕС. Комисията ще представи
законодателна инициатива относно взаимното признаване на
родителството и ще проучи евентуални мерки в подкрепа на
взаимното
признаване
между
държавите
членки
на
еднополовите партньорства.

Въпрос 3
Какъв процент от ЛГБТИК лицата са се чувствали дискриминирани през 2019 г.?
А. 37 %
Б. 43 %
В. 52 %
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Представяне на плана за действие
на ЕС относно равенството между
половете и овластяването на
жените при сътрудничеството за
развитие
Въпрос 1
ЕС представи амбициозни планове за насърчаване на равенството между
половете и овластяването на жените в областта на външната си дейност.
Жените и момичетата са основни фактори за развитието и промяната. В
същото време много съвременни предизвикателства ги засягат
непропорционално. Какъв процент от населението, разселено поради
изменението на климата, са жени?
А. 60 %
Б. 70 %
В. 80 %

Въпрос 2
Какво представлява Декларацията от Пекин?
 Декларацията от Пекин и нейния план за действие, приети
единодушно от 189 страни през 1995 г., се считат за найвсеобхватната глобална политическа рамка за правата на
жените.

Въпрос 3
Като част от плана за действие на ЕС относно равенството между половете
за периода 2021—2025 г., какъв процент от всички нови външни дейности
ще допринесат за равенството между половете и за насърчаване на
овластяването на жените през 2025 г.?
А. 62 %
Б. 76 %
В. 85 %
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Предложение за нова
трансатлантическа програма за
глобално сътрудничество
Въпрос 1
Новата трансатлантическа програма за глобално сътрудничество има
четири целеви области. Можете ли да посочите една от тях?


Възможните отговори са: 1) реакция на здравни проблеми;
2) екологично лидерство; 3) търговия и технологии;
4) глобални действия и сигурност.

Въпрос 2
Какъв вид съвет за сътрудничество създадоха ЕС и САЩ въз основа на
тази програма през 2021 г.?
А. Съвет за отбрана и сигурност
Б. Съвет по търговия и технологии
В. Съвет за готовност за действия при криза

Въпрос 3
Общият размер на инвестициите на САЩ в ЕС е по-голям, отколкото в цяла
Азия. Колко пъти са по-големи?
А. два пъти
Б. три пъти
В. четири пъти
* Общият размер на инвестициите на САЩ в ЕС е три пъти по-голям,
отколкото в цяла Азия. Размерът на инвестициите на ЕС в САЩ е около
осем пъти по-голям от размера на инвестициите на ЕС в Индия и Китай,
взети заедно.
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Представяне на
плана за действие за европейската
демокрация
Въпрос 1
Кои са основните мерки на плана за действие за европейската демокрация?
А. честни избори, свобода на медиите и борба с
дезинформацията
Б. насърчаване на хората да участват в разработването на политики и
да гласуват на избори
В. укрепване на демокрацията на местно равнище

Въпрос 2
Какви предложения за защита на свободните и честни избори са включени в
плана за действие за европейската демокрация? Можете ли да се сетите за
пример?
 Възможните отговори са: 1) нови правила за прозрачност в
политическата
реклама;
2) преразглеждане
на
съществуващите правила за финансирането на европейските
политически партии; 3) създаване на нов механизъм на ЕС за
устойчивост на изборите с цел да се противодейства на
заплахите за изборния процес; 4) насърчаване на уважението
в обществения дебат и борба с онлайн изказванията,
подбуждащи към омраза.

Въпрос 3
По-добрата защита на журналистите и защитниците на правата на човека е
част от плана за действие за европейската демокрация. Колко физически
нападения и правни атаки срещу журналисти и медийни специалисти в
24 държави — членки на ЕС, са били докладвани по „Бързо реагиране за
свободата на медиите“ през 2021 г.?
А. 147
Б. 439
В. 651
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Представяне на
законодателен акт за цифровите
услуги и законодателен акт за
цифровите пазари
Въпрос 1
Назовете някои от новите правила, въведени със Законодателния акт за
цифровите услуги.










Възможните отговори са:
Мерки за борба с незаконното съдържание онлайн, включително с
незаконните стоки и услуги.
Нови правила за проследяване на продавачите в онлайн пазарите
с цел изграждане на доверие и по-лесно преследване на
измамниците.
Общите условия на платформите са ясни, разбираеми и прозрачни
за всички и прилагането им не е произволно.
Потребителите имат право на жалба и правна защита срещу
решения за модериране на съдържание.
Основните права, включително свободата на словото, са напълно
защитени онлайн.
Платформите трябва да ограничат риска от дезинформация или
манипулиране на избори, от насилствено или обидно отношение
към жени или малолетни и непълнолетни лица онлайн.
Забрани за целева реклама, когато е насочена към деца или
когато се използват специални категории лични данни, като
например етническа принадлежност, политически възгледи или
сексуална ориентация, и забрана за използване на така
наречените „тъмни модели“.
Нови разпоредби за предоставяне на достъп на анализатори до
данните на ключови платформи с цел проучване на
функционирането им и проследяване на тенденциите при
рисковете.
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Въпрос 2
С Хартата на основните права на ЕС защитават ли се личните данни на
онлайн потребителите?
А. Да, но това не е изрично посочено.
Б. Да, в член 8 от Хартата е предвидено правото на всеки на
защита на неговите или нейните лични данни.
В. Не, Хартата трябва да бъде актуализирана, за да включва пълна
защита на личните данни.

Въпрос 3
Какво разбираме под пазачи на информационния вход?
А. Платформи, които имат значително въздействие върху
вътрешния пазар и служат като важен портал, през който
бизнес потребителите достигат до своите крайни
потребители.
Б. Платформи, които проверяват спазването на ОРЗД от други
дружества, осъществяващи дейност онлайн.
В. Дружества, които имат специфични познания в дадена област.
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Комисията разрешава
първата безопасна и ефективна
ваксина срещу COVID-19
Въпрос 1
Как се казва компанията, създала първата ваксина срещу COVID-19, която
Комисията разреши за употреба в ЕС?
А. BioNTech-Pfizer
Б. Moderna
В. AstraZeneca

Въпрос 2
Ваксинацията помага на имунната защита на човека да преодолее често
срещано заболяване, на което може да бъде изложен. Можете ли да се
сетите за една болест, от която ваксините предпазват?


Възможните отговори са: 1) хепатит B; 2) инфекция с
човешки папиломавирус (HPV); 3) грип; 4) морбили, паротит
и рубеола; 5) полиомиелит; 6) тетанус; 7) туберкулоза

Въпрос 3
Какъв процент от възрастните граждани на ЕС са ваксинирани през
първата година от началото на ваксинацията?
А. 65 %
Б. 78 %
В. 89 %
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Първите европейци са
ваксинирани срещу COVID-19
Вие сте се ваксинирал. Хвърлете заровете
отново.
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2021 г.: европейска година
на железопътния транспорт
Въпрос 1
Европейската година на железопътния транспорт подчерта ползите от
железопътния транспорт като устойчиво, интелигентно и безопасно
транспортно средство. Железопътният транспорт е в една от найустойчивите форми на пътнически и товарен превоз. Приблизително какъв
процент от свързаните с транспорта емисии на парникови газове в ЕС се
генерират от железопътния транспорт?
А. 10 %
Б. 5 %
В. по-малко от 0,5 %

Въпрос 2
Като част от Европейската година на железопътния транспорт специален
влак на ЕС, Connecting Europe Express, прекоси континента от 2 септември
до 7 октомври 2021 г. В колко държави спря този влак?
А. в 20 държави
Б. в 26 държави
В. в 27 държави

Въпрос 3
От колко композиции се състоя Connecting Europe Express
А. Три композиции с различни габарити, управлявани
железопътни компании от различни държави — членки
ЕС.
Б. Четири композиции с различни габарити, управлявани
железопътни компании от държави — членки на ЕС, и
Швейцария.
В. По една композиция от всяка държава членка.

от
на
от
от
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Комисията стартира етапа на
проектиране на новия европейски
„Баухаус“
Въпрос 1
Какво означава „Баухаус“?
А. японска дума, която означава „устойчивост“
Б. гръцка философска школа, описваща форма на икономика и
общество, която е трайна и в която може да се живее в световен
мащаб
В. немска художествена школа, съществувала от 1919 г. до
1933 г.
* Новият европейски Баухаус е вдъхновен от едноименната
художествена школа, основана през 1919 г. в Германия от Валтер
Гропиус на базата на експерименталните принципи на функционализма
и верността към материалите. След като школата е закрита от нацистите
през 1933 г., нейните идеи се разпространяват широко от студентите и
персонала, в това число Кандински, Клее, Фейнингер, Мохоли-Наги и Мис
ван дер Рое.

Въпрос 2
Кои са трите основни ценности на движението „Нов европейски Баухаус“?
А. устойчивост, естетика и приобщаване
Б. устойчивост, интеграция и многообразие
В. уважение, напредък и приобщаване

Въпрос 3
С кой приоритет на Европейската комисия е свързано главно движението
нов европейски „Баухаус“?
А. Европа, подготвена за цифровата ера
Б. Европейски зелен пакт
В. Утвърждаване на европейския ни начин на живот
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Предложение за нова
програма за Средиземноморието
Въпрос 1
Новата програма за Средиземноморието има за цел да се поднови и
укрепи стратегическото партньорство между ЕС и неговите южни съседни
държави. Можете ли да посочите поне една от южните съседни държави?


Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко,
Палестина*, Сирия и Тунис.
* Това название не трябва да се тълкува като признаване на държава
Палестина и не засяга индивидуалните позиции на държавите членки по
този въпрос.

Въпрос 2
Колко средства са отпуснати за изпълнението на новата програма за
Средиземноморието за периода 2021—2027 г.?
А. до 15 милиарда евро
Б. до 26 милиарда евро
В. до 30 милиарда евро

Въпрос 3
Какво е наименованието на декларацията, подписана през 1995 г., с
която бе създадено партньорство между подписалите я държави от ЕС и
страните от Южното Средиземноморие?
А. Декларация от Барселона
Б. Декларация от Кайро
В. Декларация от Бейрут
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Комисията предлага да бъде
създаден инкубатор HERA
Въпрос 1
Какво означава HERA?
А. Европейски орган за доказателства и изследвания в областта на
здравето
Б. Европейски орган за разходи и регулиране в областта на здравето
В. Европейски орган за готовност и реакция при извънредни
здравни ситуации

Въпрос 2
HERA работи в два режима. Кои са те?
А. фазата на готовност и фазата на кризата
Б. фазата на анализ и фазата на предприемане на действия
В. фазата на очакване и оперативната фаза

Въпрос 3
Какъв е бюджетът, първоначално отпуснат за инкубатора HERA?
А. 6 милиарда евро от настоящата многогодишна финансова
рамка за периода 2022—2027 г., част от които ще дойде от
допълнителното финансиране по NextGenerationEU.
Б. 9 милиарда евро от настоящата многогодишна финансова рамка
за периода 2022—2027 г., част от които ще дойде от
допълнителното финансиране по NextGenerationEU.
В. 3,5 милиарда евро от настоящата многогодишна финансова
рамка за периода 2022—2027 г., сто процента от които ще дойдат
от допълнителното финансиране по NextGenerationEU.
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Представяне на Стратегията за
правата на хората с увреждания за
периода 2021—2030 г.
Въпрос 1
Коя е първата конвенция за правата на човека, към която ЕС се
присъедини?
А. Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско
право
Б. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
В. Конвенцията на ООН за правата на детето

Въпрос 2
Какъв процент от хората с увреждания са заети в ЕС?
А. 60,1 %
Б. 55 %
В. 50,8 %

Въпрос 3
Съществува ли карта на ЕС за хора с увреждания, позволяваща взаимното
признаване на статута на лице с увреждане във всички държави —
членки на ЕС?
А. Да.
Б. Не.
В. Все още не. Комисията ще направи предложение в края на
2023 г. въз основа на пилотно проучване, проведено в
8 държави членки.
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Представяне на Европейския стълб
на социалните права
Въпрос 1
Колко основни принципа и права са изложени в Европейския стълб на
социалните права?
А. 18
Б. 20
В. 25

Въпрос 2
Коя от следните три амбициозни цели на ЕС не е посочена в представения
от Комисията План за действие на Европейския стълб на социалните
права?
А. До 2030 г. поне 78 % от населението на възраст между 20 и
64 години следва да има работа.
Б. До 2030 г. най-малко 60 % от всички възрастни ще заемат
отговорни длъжности.
В. До 2030 г. поне 60 % от всички възрастни следва ежегодно да
участват в обучение.

Въпрос 3
Колко държави членки са представили своите национални цели, с които
допринасят за водещите цели на социалния ЕС?
А. 18
Б. 23
В. 27
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Представяне на
целите на ЕС в областта на
цифровите технологии за 2030 г.
Въпрос 1
Какъв процент от средствата по Механизма за възстановяване и
устойчивост следва за задели всяка държава от ЕС за цифровия преход?
А. 20 %
Б. 22 %
В. 25 %

Въпрос 2
Кое от изброените е цел за 2030 г. в Пътя към цифровото десетилетие?
А. 90 % от гражданите да имат личен компютър у дома.
Б. Три четвърти от населението да използва интернет поне веднъж
седмично.
В. Най-малко 80 % от гражданите да притежават поне
основни цифрови умения.

Въпрос 3
Какво е популярното име за стартиращи дружества, чиято стойност е над
1 милиард щатски долара?
А. Стартиращи предприятия — еднорози
Б. Стартиращи предприятия — ракети
В. Стартиращи предприятия — гепарди
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Създаване на
европейска гаранция за децата
Въпрос 1
Кой принцип на европейския стълб на социалните права се отнася до
европейската гаранция за децата?
А. Принцип 16: Здравни грижи
Б. Принцип 11: Грижи и подкрепа за децата
В. Принцип 20: Достъп до основни услуги

Въпрос 2
Колко време отне на държавите членки да приемат европейската
гаранция за децата?
А. цяла година
Б. половин година
В. по-малко от 3 месеца

Въпрос 3
В рамките на европейската гаранция за децата на държавите членки се
препоръчва да осигурят свободен и ефективен достъп за децата,
нуждаещи се от ... (посочете една област)
А. образование и грижи в ранна детска възраст;
Б. образование и дейности в училище;
В. най-малко едно здравословно хранене през всеки учебен
ден;
Г. здравно обслужване.

45
25.3.2021 г.

Представяне на
План за действие за развитието на
биологичното производство
Въпрос 1
Какво означава ОСП?
А. Организация за спасение на пчелите в Хърватия
Б. Обща селскостопанска политика
В. Обединение на селскостопанските предприятия

Въпрос 2
Какво означава биологично земеделие?


Биологичното земеделие е метод за селскостопанско
производство, който има за цел производството на храни
чрез използване на естествени вещества и процеси.

Въпрос 3
Как изглежда логото, с което се обозначава биологичното производство
в ЕС?
А. розова ябълка
Б. жълто цвете
В. зелено листо

46
14.4.2021 г.

Представяне на стратегия на ЕС за
борба с организираната престъпност и
на стратегия на ЕС за борба с трафика
на хора
Въпрос 1
В стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност са определени
инструментите и мерките, които имат за цел да се разбият бизнес моделите и
структурите на престъпните организации, действащи през границите, както
онлайн, така и офлайн. Сещате ли се за конкретна област, в която се прави това?
 Възможните отговори са: 1) засилване на сътрудничеството
между правоприлагащите и съдебните органи; 2) по-ефективно
разследване за разбиване на структурите на организираната
престъпност; 3) гарантиране, че престъпленията не носят
печалби; 4) приспособяване на правоприлагащите органи и
съдебната власт към цифровата ера.

Въпрос 2
Трафикът на хора продължава да бъде сериозна заплаха в ЕС въпреки
постигнатия през последните години напредък. Жертвите са предимно жени и
момичета, въвлечени в трафик с цел сексуална експлоатация. Приблизително
какъв процент от жертвите са жени и деца?
А. 72 %
Б. 65 %
В. 51 %

Въпрос 3
Можете ли да посочите един от основните престъпни пазари в Европа?
 Възможните отговори са: 1) незаконни наркотици; 2) трафик на
хора; 3) контрабанда на мигранти; 4) измами, престъпленията
срещу околната среда; 5) незаконни огнестрелни оръжия;
6) незаконни тютюневи изделия; 7) дейности, свързани с
киберпрестъпност;
8) организирани
престъпления
срещу
собствеността.

47
15.4.2021 г.

Приключване на преговорите за ново
споразумение за партньорство между
ЕС и държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн
Въпрос 1
По какъв друг начин е известно договореното споразумение за
партньорство между ЕС и държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн (АКТБ)?
А. Споразумение, заменящо Споразумението от Котону
Б. Споразумение за стратегическо партньорство с АКТБ
В. Конвенция от Ломе

Въпрос 2
Колко страни са част от Организацията на държавите от Африка,
Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ)?
А. 69 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн
Б. 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн
В. 89 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн

Въпрос 3
Посочете една от шестте ключови приоритетни области, на които ще се
основава споразумението за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ.







Възможни отговори:
права на човека, демокрация и управление в основани на правата
общества, в чийто център са поставени хората;
мир и сигурност;
човешко и социално развитие;
екологична устойчивост и изменение на климата;
приобщаващ устойчив икономически растеж и развитие;
миграция и мобилност.

48
21.4.2021

Предложение за нови правила и
действия за високи постижения и
доверие в изкуствения интелект
Въпрос 1
Кой от тези три проекта за изкуствен интелект не е финансиран от ЕС?
А. Неврорехабилитация, подпомагаща
възстановяването
пациенти, преминали през интензивно лечение на COVID-19
Б. Предвиждане на цената на жилищата
В. Онлайн инструменти за проверка и развенчаване на факти

на

Въпрос 2
Колко пари планира Европейската комисия да харчи всяка година за ИИ
от програмите си „Цифрова Европа“ и „Хоризонт Европа“?
А. 0,5 милиарда евро всяка година
Б. 800 милиона евро всяка година
В. 1 милиард евро годишно

Въпрос 3
Какъв е процентът на сервизните роботи за промишлени и лични нужди,
които се произвеждат в Европа?
А. най-малко 50 %
Б. най-малко 25 %
В. най-малко 15 %

49
5.5.2021

Представяне на актуализираната
европейска промишлена стратегия
Въпрос 1
Кои два прехода за известни като „двойният преход“?
А. социален и политически
Б. към екологична и цифрова икономика
В. цифров и икономически

Въпрос 2
Можете ли да посочите една област, в която ЕС има стратегически
зависимости?


Възможните отговори са: 1) редкоземни метали и магнезий;
2) химикали; 3) слънчеви панели; 4) ИТ софтуер за
изчисления
в
облак
и
периферни
изчисления;
5) киберсигурност.

Въпрос 3
ЕС е силно зависим от чуждестранни доставчици за най-малко
137 продукта. Над половината от тези продуктови зависимости са от три
държави. Назовете една от трите.


Китай, Виетнам и Бразилия

50
9.5.2021 г.

Откриване на Конференцията за
бъдещето на Европа
Въпрос 1
Приключила ли е работата си Конференцията за бъдещето на Европа?
А. Да. Докладът относно окончателния резултат от
конференцията,
включващ
49 предложения,
беше
представен на 9 май 2022 г.
Б. Не. Докладът относно окончателния резултат от конференцията,
включващ 50 предложения, ще бъде представен на 9 май 2023 г.
В. Все още няма определен краен срок за представяне на доклада
относно окончателния резултат от конференцията

Въпрос 2
Кои институции на ЕС ще предприемат последващи действия по
предложенията, формулирани от гражданите във връзка с бъдещето на
Европа?


Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия.

Въпрос 3
Какво е мотото на доклада относно резултатите от Конференцията за
бъдещето на Европа?
А. „Европа, която всички ние искаме“
Б. „Бъдещето е във Вашите ръце“
В. „Да живее Европа!“

51
12.5.2021 г.

Приемане на плана за действие на
ЕС „Към нулево замърсяване на
въздуха, водата и почвата“
Въпрос 1
Какво означава „нулево замърсяване“?
 В Европейския зелен пакт е определена цел за постигане на
нулево замърсяване до 2050 г., така че да можем да живеем
в нетоксична околна среда. За да стане това, трябва да се
гарантира намаляване на замърсяването до равнища, за които
вече не се очаква да бъдат вредни за здравето и природните
екосистеми, и да се спазват границите, в рамките на които
нашата планета може да се справи. Това е „нулево
замърсяване“.

Въпрос 2
Колко отпадъци в морето трябва да намалим, за да подобрим качеството на
водата до 2030 г.?
А. 20 %
Б. 50 %
В. 80 %

Въпрос 3
Как можем да намалим замърсяването от производството и потреблението?
Посочете едно действие.
 Възможните отговори са: 1) намаляване на замърсяването от
промишлени инсталации; 2) намаляване на замърсяването от
селското стопанство; 3) насърчаване на потребителите да
избират най-щадящите за околната среда варианти;
4) предприемане на действия, за да станат химикалите,
материалите и продуктите възможно най-безопасни и
устойчиви при проектирането и в техния жизнен цикъл;
5) определяне на правилна цена на замърсяването и
създаване на стимули за алтернативи.

52
17.5.2021 г.

Представяне на нов подход
за устойчива синя икономика
Въпрос 1
Колко работни места има в европейската синя икономика (във всички
отрасли и сектори, свързани с океани, морета и брегове)?
А. 4,5 милиона
Б. 6,5 милиона
В. 8 милиона

Въпрос 2
Каква част от нашата вода се съхранява в океаните?
А. 85 %
Б. 93 %
В. 97 %

Въпрос 3
Колко тона пластмаса навлизат в европейските морета всяка година?
А. около 27 000 тона
Б. около 15 000 тона
В. около 7 000 тона

53
18.5.2021 г.

Приемане на съобщението
„Данъчно облагане на
предприятията за 21-ви век“
Въпрос 1
Какъв процент от общите данъчни приходи в ЕС-27 идват от данъци върху
труда?
А. над 25 %
Б. над 50 %
В. над 65 %
* Бюджетите на държавите членки разчитат в голяма степен на данъците
върху труда, включително на социалноосигурителните вноски, които
осигуряват над 50 % от общите данъчни приходи в ЕС-27.

Въпрос 2
ОИСР е организация, която е начело на международната данъчна
реформа. Какво означава ОИСР?
А. Организация за европейска координация на дефицита
Б. Организация за европейски кредити и дългове
В. Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Въпрос 3
Какво е фиктивно дружество?
А. Дружество, която има само един собственик, който е единствен
акционер
Б. Дружество без съществено присъствие или с минимално
съществено присъствие (без офис или служители) и без
реална икономическа дейност
В. Дружество с благотворителни цели

54
1.6.2021 г.

Начало на дейността на
Европейската прокуратура
Въпрос 1
Къде е седалището на Европейската прокуратура?
А. в Рим
Б. в Амстердам
В. в Люксембург

Въпрос 2
Колко сигнала за престъпления приблизително
прокуратурата през първата си година на работа?
А. над 1 000
Б. над 4 000
В. над 7 000

е

обработила

Точният брой е 4006.

Въпрос 3
От коя държава от ЕС е Лаура Кодруца Кьовеши, европейският главен
прокурор?
А. Полша
Б. България
В. Румъния

55
2.6.2021 г.

Представяне на новата Шенгенска
стратегия
Въпрос 1
Колко държави членуват в Шенгенското пространство?
А. 23
Б. 26
В. 28

Въпрос 2
Кои държави извън ЕС са членове на Шенгенското пространство?


Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

Въпрос 3
Кои държави от ЕС не са членове на Шенгенското пространство в
момента?


България, Румъния, Хърватия, Кипър и Ирландия.

56
3.6.2021 г.

Предложение за рамка за надеждна и
сигурна европейска цифрова
самоличност
Въпрос 1
Кой ще може да използва европейската цифрова самоличност?
А. Само граждани на ЕС и дружества, установени в ЕС
Б. Само граждани на която и да е от 26-те държави, които са част
от Шенгенското пространство
В. Всички граждани на ЕС, пребиваващи в ЕС лица и
предприятия в ЕС, които биха желали да я използват

Въпрос 2
Съгласно предложението за европейска цифрова самоличност държавите
от ЕС ще предлагат на гражданите и предприятията цифрови портфейли,
които ще им позволят да удостоверят самоличността си цифрово, да
съхраняват и управляват данни за самоличността и официални документи
в електронен формат. За какво друго според вас може да се използва
цифровият портфейл?
 Възможните отговори са: 1) достъп до банкова сметка; 2)
кандидатстване за кредит; 3) подаване на данъчна
декларация; 4) записване в университет; 5) доказване на
възрастта; 6) наемане на кола; 7) регистриране като жител
на друга държава от ЕС; 8) купуване на SIM карта;
9) абониране за карта за градски транспорт и т.н.

Въпрос 3
Комисията е поставила редица цели за постигане на цифров преход до
2030 г. Колко граждани следва да използват eID (електронна лична
карта) до този момент?
А) 70 % от гражданите на ЕС
Б) 75 % от гражданите на ЕС
В) 80 % от гражданите на ЕС

57
1.7.2021 г.

Цифровият COVID сертификат на ЕС
влиза в сила
Въпрос 1
Какво можете да докажете с цифровия си COVID сертификат?


Цифровият COVID сертификат на ЕС е цифрово
доказателство, че дадено лице 1) е ваксинирано срещу
COVID-19, 2) е получило отрицателен резултат от
изследване или 3) е преболедувало COVID-19.

Въпрос 2
Можете ли да посочите една ключова характеристика на цифровия COVID
сертификат?


Възможните отговори са: 1) цифров формат и/или на хартия;
2) с QR код; 3) безплатен; 4) валиден във всички страни от
ЕС; 5) на националния език и на английски език.

Въпрос 3
Колко държави извън ЕС са се присъединили към системата за цифров
COVID сертификат на ЕС досега?
А. 37 държави извън ЕС
Б. 42 държави извън ЕС
В. 48 държави извън ЕС
* До края на юли 2022 г. към системата са се присъединили 48 държави
извън ЕС. COVID сертификатите, издадени в тези държави (и територии),
се приемат в ЕС при същите условия като цифровия COVID сертификат на
ЕС. По същия начин цифровият COVID сертификат на ЕС се приема от тези
48 държави.

58
14.7.2021 г.

Приемане на пакета „Подготвени за
цел 55“
Въпрос 1
Какво означава числото 55 в „Подготвени за цел 55“?


55 %. Това е целта за намаляване на нетните емисии на
парникови газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.

Въпрос 2
За да постигнем целите си в областта на климата, трябва да изведем
транспорта на пътя към нулеви емисии. С колко трябва да намалим
емисиите от транспорта?
А. До 2050 г. трябва да намалим емисиите от транспорта с
90 %, за да постигнем неутралност по отношение на
климата
Б. До 2055 г. трябва да намалим емисиите от транспорта с 95 %, за
да постигнем неутралност по отношение на климата
В. До 2030 г. трябва да намалим емисиите от транспорта със 75 %,
за да постигнем неутралност по отношение на климата

Въпрос 3
Приблизително колко нови електрически превозни средства (изцяло
електрически и хибридни електрически превозни средство с възможност
за включване към електрическата мрежа) са били регистрирани в
Европейския съюз през 2020 г.?
А. 1 милион
Б. 1,5 милиона
В. 1,8 милиона

59
16.7.2021 г.

Представяне на стратегията на ЕС
за горите
Въпрос 1
Какъв процент от земите в ЕС са гори?
А) 35 %
Б) 39,1 %
В) 43,5 %
* 43,5 % (близо 182 милиона хектара) от земите в ЕС са гори и други
залесени земи.

Въпрос 2
Колко допълнителни дървета се ангажирахме да засадим в ЕС до 2030 г.?
А) 1 милиард
Б) 2,5 милиарда
В) 3 милиарда

Въпрос 3
Базираната на дървесина възобновяема енергия в момента е основният
източник на енергия от възобновяеми източници. Какъв процент от
енергията от възобновяеми източници представлява тя?
А) осигурява 50 % от използването в ЕС на възобновяемата енергия
Б) осигурява 60 % от използването в ЕС на възобновяемата
енергия
В) осигурява 75 % от използването в ЕС на възобновяемата енергия

60
23.9.2021 г.

Предложение за стандартно
зарядно устройство
за електронните устройства
Въпрос 1
Комисията предложи хармонизиран заряден порт за електронните
устройства. Кой порт следва да бъде стандартният порт?


USB-C.

Въпрос 2
Колко отпадъци от електрическо и електронно оборудване се създават от
депонирани и неизползвани зарядни устройства годишно?
А. 11 000 тона
Б. 15 000 тона
В. 20 000 тона

Въпрос 3
Средно по колко зарядни устройства за мобилни телефони притежават
потребителите?


три

61
29.9.2021 г.

Приемане на съобщението относно
европейските мисии
Въпрос 1
Мисиите на ЕС са нов и амбициозен инструмент за справяне с някои от
основните предизвикателства, пред които сме изправени. Чрез тях се
определят ясни цели, които трябва да бъдат постигнати в определен срок.
Те ще окажат въздействие, като определят нова роля на научните
изследвания и иновациите, съчетана с нови форми на управление и
сътрудничество. В коя програма на ЕС са залегнали те основно?
А. в Механизма за свързване на Европа
Б. в програмата на ЕС за научни изследвания и иновации
„Хоризонт Европа“
В. в Механизма за възстановяване и устойчивост

Въпрос 2
Една от европейските мисии е „Победа над рака: мисията възможна“.
Комисията си е поставила за цел да подобри живота на над 3 милиона
души чрез профилактика, лечение и решения за по-дълъг и по-добър
живот. До кога Комисията иска да постигне тази цел?


до 2030 г.

Въпрос 3
Градовете играят ключова роля за постигането на неутралност по
отношение на климата до 2050 г., като произвеждат над 70 % от емисиите
на CO2 в световен мащаб. Колко града ще бъдат подпомогнати чрез мисия
на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2030 г.?
А. 50 града
Б. 78 града
В. 100 града
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Представяне на първата по рода си
стратегия на ЕС за борба с
антисемитизма

Въпрос 1
Откога Комисията има координатор по борбата с антисемитизма и
подкрепата на еврейския живот?
А. от 2005 г. насам
Б. от 2010 г. насам
В. от 2015 г. насам

Въпрос 2
Коя е думата за холокост на иврит?
А. Шалом
Б. Шоа
В. Тода

Въпрос 3
Какъв е приблизителният размер на еврейското население в ЕС днес?
А. до 1,5 милиона
Б. до 3 милиона
В. до 4,5 милиона
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Емитирана е първата екосъобразна
облигация
Въпрос 1
Колко пари е набрала Комисията чрез емитиране на екосъобразни
облигации?
А. Тя е набрала 10 милиарда евро, които да бъдат използвани
изключително за двойния преход
Б. Тя е набрала 12 милиарда евро, които да бъдат използвани
изключително за екосъобразни и устойчиви инвестиции в
целия ЕС
В. Тя е набрала 15 милиарда евро, които да бъдат използвани
изключително за подкрепа за частния сектор

Въпрос 2
Във всеки национален план за възстановяване и устойчивост трябва да
има финансиране, предназначено за екологичния преход. Какъв е
минималният процент на това финансиране?
А. 25 %
Б. 33 %
В. 37 %
* Най-малко 37 % от всеки план за възстановяване и устойчивост трябва
да бъдат предназначени за екологичния преход, но много държави
членки се стремят да направят повече.

Въпрос 3
Какъв е бюджетът на NextGenerationEU, временния инструмент за
осигуряване на възстановяването на ЕС?
А. над 750 милиарда евро
Б. над 800 милиарда евро
В. над 900 милиарда евро
* Точният размер е 806,9 милиарда евро.
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Представяне на политиката
на ЕС за Арктика
Въпрос 1
Арктическият регион е от ключово стратегическо значение за ЕС с оглед
на изменението на климата, на суровините, както и на геостратегическото
влияние. С нова политика ЕС предложи редица стъпки за укрепване на
дейността си в региона. Сещате ли се за конкретен пример за това какво
прави ЕС?


Възможните отговори са: 1) справяне с екологичните,
социалните, икономическите и политическите последици от
изменението на климата и влошаването на състоянието на
околната среда; 2) опазване на околната среда и
биоразнообразието на Арктика; 3) справяне с емисиите на
черен въглерод и намаляване на въглеродния отпечатък и
на отпечатъка върху околната среда на морския транспорт;
4) подкрепа за приобщаващо и устойчиво развитие на
арктическите региони; 5) укрепване на международното
сътрудничество.

Въпрос 2
Кое е коренното население на Арктика?


Инуитите.

Въпрос 3
Колко души приблизително живеят на север от Арктическия кръг?
А. 3,5 милиона
Б. 4 милиона
В. 4,5 милиона
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Регламент за овладяване на
предизвиканото от ЕС обезлесяване
и превоза на отпадъци и нова
стратегия на ЕС за почвите
Въпрос 1
Посочете един продукт, който е обхванат от правилата на ЕС са борба с
обезлесяването.


Възможни отговори: 1) палмово масло; 2) говеждо месо; 3)
соя; 4) кафе; 5) какао; 6) дървесина.

Въпрос 2
През 2020 г. ЕС е изнесъл за държави извън ЕС около 32,7 милиона тона
отпадъци. Коя страна е внесла най-много от тях?


Турция, следвана от Индия, Великобритания и Швейцария.

Въпрос 3
Какъв процент живи организми се съдържат в почвата?
А. 5 %
Б. 10 %
В. 25 %
* Почвата е основна екосистема, която съдържа над 25 % от всички живи
организми на планетата.
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Предложения за прозрачността на
политическата реклама и определянето
на целевата ѝ аудитория, и мерки за
подобряване на способността на
дружествата да набират капитал
Въпрос 1
Тези предложения са част от по-широк пакет от инициативи, насочени към
укрепване на европейската демокрация, а именно...
А. Плана за действие за европейската демокрация (ПДЕД)
Б. Програмата за демокрация на Комисията (DCP)
В. Пакта за демокрация и управление (DGP)

Въпрос 2
Съгласно това предложение, за да се увеличат прозрачността и
отчетността във връзка с произхода на средствата и разходите в
контекста на политическата реклама от страна на политически партии и
техните кандидати, онлайн платформите ще трябва да:
А. Предоставят информация за политическия произход и
финансирането на рекламите.
Б. Предоставят информация за политическия произход и
финансирането на рекламите, но само ако кампанията е
национално равнище.
В. Предоставят информация за политическия произход и
финансирането на рекламите, но само ако кампанията е
равнище ЕС.

Въпрос 3
Кога са следващите избори за Европейски парламент?


през 2024 г.

за
за
на
за
на
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Стартиране на Global Gateway
(Глобален портал)
Въпрос 1
Инвестиции в какъв размер се очаква да привлече Global Gateway
(Глобален портал) — европейската стратегия за насърчаване на
интелигентни, чисти и сигурни връзки в целия свят?
А. 100 милиарда евро
Б. 200 милиарда евро
В. 300 милиарда евро
* Global Gateway ще мобилизира инвестиции в размер до 300 милиарда
евро за развитие на глобална инфраструктура и подкрепа на екологичния
и цифровия преход в целия свят.

Въпрос 2
Стартирана през 2007 г. от Африканския съюз, революционната
инициатива „Велика зелена стена“, водена от Африка, има за цел да
възстанови деградиралите пейзажи на континента и да преобрази
живота на милиони в Сахел. Колко дълга ще бъде тя от бряг до бряг (т.е.
от Атлантическия океан в Сенегал до Индийския океан в Джибути):
А. 2 000 км
Б. 8 000 км
В. 30 000 км

Въпрос 3
Къде беше открит първият център за трансфер на технологии за иРНК
ваксина?
А. в Кейптаун, Южна Африка
Б. в Дакар, Сенегал
В. в Абуджа, Нигерия
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Представяне на план за действие,
за да се помогне на европейската
социална икономика да просперира
Въпрос 1
Организациите на социалната икономика са субекти, които поставят на
първо място социалните и екологичните цели, като реинвестират поголямата част от печалбата си обратно в организацията. Колко
организации на социалната икономика има приблизително в Европа?
А. 800 000
Б. 1,8 милиона
В. 2,8 милиона

Въпрос 2
Познавате ли някакъв вид организация на социалната икономика?


Възможните отговори са: 1) кооперации, 2) дружества за
взаимопомощ, 3) сдружения (в това число благотворителни),
4) фондации или 5) социални предприятия.

Въпрос 3
Какво ще подобри планът за действие за социална икономика? Можете ли
да се сетите за една област?


Възможните отговори са: 1) стопанска среда: рамка на
политиката и правна рамка; 2) възможности и изграждане
на капацитет: достъп до финансиране, подкрепа за
разширяване; 3) осведоменост: повишаване на видимостта
на социалната икономика и насърчаване на нейното
положително въздействие.
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Предложение за включване на
изказванията, подбуждащи към омраза,
и на престъпленията от омраза в
списъка на престъпленията в ЕС
Въпрос 1
Изказванията, подбуждащи към омраза, и престъпленията от омраза са особено
тежки престъпления, тъй като подкопават общите ценности и основните права на
ЕС. Можете ли да посочите една от ценностите на ЕС?
 Ценностите на ЕС са заложени в Договора за ЕС (член 2), който
гласи: „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на
човешкото
достойнство,
на
свободата,
демокрацията,
равенството, правовата държава, както и на зачитането на
правата на човека, включително правата на лицата, които
принадлежат към малцинства.“

Въпрос 2
Престъпленията в ЕС са особено тежки престъпления, които се извършват в целия
ЕС и оказват въздействие отвъд националните граници. Ето защо те са
криминализирани на равнището на ЕС и са включени в Договора за ЕС. В момента
съществуват 10 престъпления в ЕС. Изказванията, подбуждащи към омраза, и
престъпленията от омраза все още не са включени в списъка. Бихте ли посочил(а)
едно от престъпленията в ЕС, включени в момента в Договора за ЕС?
 Възможните отговори са: 1) тероризъм, 2) трафик на хора,
3) сексуална експлоатация на жени и деца, 4) незаконен трафик
на наркотици, 5) незаконен трафик на оръжия, 6) изпиране на
пари, 7) корупция, 8) фалшифициране на платежни средства,
9) компютърна престъпност и 10) организирана престъпност.

Въпрос 3
Кога председателят Фон дер Лайен обяви намерението да се разшири списъкът
на престъпленията в ЕС, като в него се включат изказванията, подбуждащи към
омраза, и престъпленията от омраза?
 В своята Реч за състоянието на Съюза за 2020 г.
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Предложение за подобряване на
условията на труд на хората,
работещи през цифрови платформи
Въпрос 1
Колко хора приблизително в ЕС работят през цифрови платформи?
А. над 8 милиона
Б. над 18 милиона
В. над 28 милиона
* Икономиката на цифровите платформи се разраства бързо и се
очаква през 2025 г. този брой да достигне 43 милиона души

Въпрос 2
Колко цифрови платформи осъществяват дейност в ЕС?
А. над 400
Б. над 500
В. над 600

Въпрос 3
От приблизително 28 милиона души, работещи през платформи в ЕС, до
5,5 милиона в момента може да бъдат погрешно класифицирани като
самостоятелно заети лица. Бихте ли посочили една полза, която биха
получили, ако бъдат класифицирани като работници?


Възможните отговори са: 1) гарантирано време за почивка
и платен отпуск; 2) безопасност и защита на здравето;
3) обезщетения за безработица, болест и здравно
обслужване; 4) отпуск за отглеждане на дете; 5) право на
пенсия; 6) обезщетения при трудови злополуки и
професионални болести.

71
14.12.2021 г.

Предложения за модернизиране на
транспортните системи на ЕС
Въпрос 1
Какви са някои от начините, по които може да бъде модернизирана
транспортната система на ЕС?


Комисията предложи 4 действия в това отношение: 1) чрез
повишаване на свързаността и прехвърляне на повече
пътници и товари към железопътния транспорт и към
транспорта по вътрешните водни пътища; 2) чрез
въвеждане на зарядни точки, инфраструктура за
алтернативни горива и нови цифрови технологии; 3) чрез
поставяне на по-силен акцент върху устойчивата градска
мобилност и 4) чрез улесняване на избора между различни
възможности за транспорт.

Въпрос 2
Каква означава TEN-T?


TEN-T е общоевропейска мрежа от железопътни линии,
вътрешни водни пътища, кратки морски маршрути и пътища.
* Тя свързва 424 големи града с пристанища, летища и железопътни
гари. Когато TEN-T бъде завършена, тя ще намали времето за пътуване
между тези градове. Например пътниците ще могат да пътуват между
Копенхаген и Хамбург за 2,5 часа с влак, вместо за сегашните 4,5 часа.

Въпрос 3
Колко километра железопътни линии има в ЕС?
A. 101 000 км
B. 201 000 км
C. 301 000 км
(Данни за 2018 г., ЕС-27)
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Предложение за повишаване на
устойчивостта на
Шенгенското пространство
Въпрос 1
Можете ли да се сетите за една причина за повишаване на устойчивостта
на Шенгенското пространство?


Възможните отговори са: 1) за да сме в състояние да се
справяме с нови предизвикателства, като заплахи за
общественото здраве; 2) за да се гарантира, че повторното
въвеждане на контрол на вътрешните граници ще остане
крайна мярка; 3) за да се използват поуките от пандемията
от COVID-19 и да се подобри координацията в случай на
криза.

Въпрос 2
Какъв срок предложи Комисията по отношение на повторното въвеждане
на проверки на вътрешните граници в случай на непредвидени събития?
А. 30 дни, без възможност за удължаване
Б. 30 дни, с възможност за удължаване до 3 месеца
В. 30 дни, с възможност за удължаване до 6 месеца

Въпрос 3
Колко души приблизително пресичат вътрешните граници в ЕС
ежедневно?
А. около 1,5 милиона
Б. около 2,5 милиона
В. около 3,5 милиона
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Предложение за нова рамка на ЕС
за декарбонизация на пазарите на
газ, насърчаване на използването
на водород и намаляване на
емисиите на метан
Въпрос 1
Кои са трите основни източника на причинени от човека емисии на метан
в Европа и по света?


Селско стопанство, отпадъци и енергия.

Въпрос 2
С коя страна ЕС стартира Глобалния ангажимент за метана, инициатива
за намаляване на глобалните емисии на метан?
А. със Съединените щати
Б. с Канада
В. с Япония
* До момента над 100 държави са се присъединили към инициативата.

Въпрос 3
Каква част от глобалното затопляне понастоящем се дължи на емисиите
на метан?
А. 20 %
Б. 25 %
В. 30 %
* Метанът има втория по големина принос за изменението на климата
след въглеродния диоксид (CO2) и около 30 % от настоящото глобално
затопляне се дължи на него.
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20 години с евро банкноти
и монети в джоба
Въпрос 1
В колко държави от ЕС имаше валута евро в първия ден на еврото,
1 януари 2002 г.?
А. 12
Б. 13
В. 14
* Те бяха Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция,
Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания.

Въпрос 2
Коя ще бъде следващата държава от ЕС, която ще се присъедини към
еврозоната на 1 януари 2023 г.?
А. Румъния
Б. България
В. Хърватия

Въпрос 3
Колко номинала имат евро монетите?
А. 8
Б. 9
В. 10
* Осем различни номинала. 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, 1 евро и 2 евро.
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Начало на
европейската година на младежта
Въпрос 1
Какво е наименованието на инициативата, предлагаща на 18-годишните
шанса да пътуват из Европа и да открият Европа, като награждава
избрани младежи с карта за пътуване?
А. DiscoverEU
Б. Interrail
В. „Еразъм“

Въпрос 2
Коя програма може да осигури на млади хора на възраст между 18 и
30 години финансиране и подкрепа за участие в краткосрочни или
дългосрочни проекти до 12 месеца, които са в полза на общностите, в
чужбина или в собствената им страна?
А. Европейски корпус за солидарност
Б. ALMA (стреми се, учи, овладей, постигай)
В. Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ

Въпрос 3
В коя държава от ЕС делът на младежите (хора на възраст от 0 до
29 години) беше най-висок през 2019 г.?
А. Ирландия
Б. Кипър
В. Швеция
* Ирландия беше най-младата държава — членка в ЕС-27, тъй като
хората на възраст между 0 и 29 години представляваха почти 4 от всеки
10 жители в началото на 2019 г. (39,0 %).
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Нови инициативи за
подготвяне на университетите в ЕС
за бъдещето
Въпрос 1
Колко учебни заведения ще се възползват от европейската стратегия за
университетите?
А. 250
Б. 500
В. 750
* До средата на 2024 г. от европейския бюджет ще бъде предоставена
подкрепа на до 60 алианса на европейски университети с над 500 висши
училища в цяла Европа.

Въпрос 2
На колко години е „Еразъм“ — програмата на ЕС в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта?
А. 25
Б. 35
В. 45
* През 2022 г. беше отбелязана 35-ата годишнина от съществуването на
„Еразъм“, водещата програма на ЕС в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта.

Въпрос 3
Разнообразието, приобщаването и равенството между половете в сектора
на висшето образование придобиха по-голямо значение от всякога. Колко
от ръководителите на висши учебни заведения в ЕС са жени?
А. 19 %
Б. 40 %
В. 24 %
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Предложение за европейски
законодателен акт за интегралните
схеми
Въпрос 1
Какъв е приблизително делът на ЕС на световния пазар на интегрални схеми?
А. 10 %
Б. 20 %
В. 30 %
* Той е 10 %. Планът е с европейския законодателен акт за интегралните
схеми да се въведе уредба за увеличаване на производствения капацитет
до 20 % от световния пазар до 2030 г.

Въпрос 2
Колко пари ще се мобилизират със законодателния акт за интегралните схеми за
справяне с недостига на полупроводници и укрепване на технологичното
лидерство на Европа?
А. над 23 милиарда евро
Б. над 33 милиарда евро
В. над 43 милиарда евро
* Със законодателния акт за интегралните схеми ще бъдат мобилизирани
над 43 милиарда евро публични и частни инвестиции и ще се определят
мерки за подготовка, предвиждане и бързо реагиране на всяко бъдещо
прекъсване на веригите на доставки, заедно с държавите членки и нашите
международни партньори.

Въпрос 3
Можете ли да посочите един продукт или услуга, в който/която се използват
полупроводникови интегрални схеми?
 Полупроводниковите интегрални схеми са основните градивни
елементи на цифровите и цифровизираните продукти. От
смартфоните и автомобилите, през критичните приложения и
инфраструктури за здравно обслужване, енергетика, мобилност и
промишленост, интегралните схеми са от основно значение за
съвременната цифрова икономика. Те също така са от решаващо
значение за основни цифрови технологии на бъдещето, в това
число изкуствен интелект (ИИ), 5G и периферни изчисления. С
други думи, няма цифрови технологии без интегрални схеми.
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Представяне на пакета за
европейската отбрана
Въпрос 1
Какъв е бюджетът на Европейския фонд за отбрана?
А. 7 милиарда евро
Б. 8 милиарда евро
В. 9 милиарда евро
* Близо 8 милиарда евро са предназначени за Европейския фонд за
отбрана за периода 2021—2027 г. 2,7 милиарда евро за финансиране на
съвместни научни изследвания в областта на отбраната и 5,3 милиарда
евро за финансиране на проекти за съвместно развитие на способности,
допълващи националните вноски.

Въпрос 2
През февруари 2022 г. Комисията представи редица действия от решаващо
значение за отбраната и сигурността в рамките на Европейския съюз, както и
за по-интегриран и конкурентоспособен европейски отбранителен пазар. Кое
от следните не е предложение на Комисията?
А. Намаляване на инвестициите за научни изследвания и
способности в областта на отбраната, разработени в рамките
на ЕС за сътрудничество.
Б. Стимулиране на съвместното придобиване на отбранителни
способности, разработени в сътрудничество на равнище ЕС.
В. Укрепване на измерението на сигурността и отбраната на
космическото пространство на равнище ЕС.

Въпрос 3
Какви биха били предимствата на съвместните обществени поръчки в
областта на отбраната? Можете ли да се сетите за едно такова предимство?



Предимствата са например: 1) повишаване на оперативната
съвместимост на европейските национални въоръжени сили;
2) подкрепа за конкурентоспособността на отбранителната
технологична и промишлена база на ЕС.
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Предложение за нов законодателен
акт за данните
Въпрос 1
С новия законодателен акт за данните Комисията предложи нови правила за това
кой може да използва и да има достъп до генерираните във всички икономически
сектори в ЕС данни. До какви потенциални ползи смятате, че може да доведе
новият законодателен акт за данните?
 Със законодателния акт за данните ще се гарантира справедливост
в цифровата среда, ще се стимулира конкурентен пазар на данни, ще
се разкрият възможности за иновации на основата на данни и ще се
направят данните по-достъпни за всички. С него на физическите
лица и предприятията ще се предостави по-голям контрол върху
техните данни чрез засилено право на преносимост на данните, лесно
копиране или предаване на данни между различни услуги, където
данните се генерират чрез интелигентни предмети, машини и
устройства. Ще бъде по-лесно да се прехвърлят данни към и между
доставчиците на услуги и това ще насърчи повече участници, също и
МСП, да се включат в основаната на данни икономика.

Въпрос 2
Очаква се новите правила за данните да създадат допълнителен БВП за
държавите — членки на ЕС, до 2028 г. чрез преодоляване на правните,
икономическите и техническите проблеми, които водят до недостатъчно
използване на данните. Какъв би бил приблизителният размер на това
увеличение?
А. 70 милиарда евро
Б. 170 милиарда евро
В. 270 милиарда евро

Въпрос 3
Технологията може например да помогне на земеделските производители да
оптимизират и увеличат добива, да подобрят планирането на земеделското
стопанство, да вземат по-интелигентни решения относно ресурсите и да намалят
разходите. Това се нарича „точно земеделие“ или „прецизно земеделие“. Какъв
вид данни могат да бъдат от полза тук?
 Възможните отговори са: 1) данни в реално време за
метеорологичните условия, температурата, влагата, 2) GPS сигнали,
3) данни за почвата, 4) данни за нуждите на растенията и т.н.
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Приемане на първия пакет от
санкции в отговор на агресията на
Русия срещу Украйна
Въпрос 1
Ограничителните мерки или „санкциите“ са основен инструмент на коя
политика на ЕС?
А. политиката за развитие
Б. общата външна политика и политика на сигурност
В. политиката за съседство на ЕС

Въпрос 2
Откога ЕС приема ограничителни мерки срещу Русия заради Украйна?
А. от 2014 г. насам
Б. от 2018 г. насам
В. от 2022 г. насам
* От март 2014 г. насам ЕС постепенно налага ограничителни мерки на
Русия в отговор на незаконното анексиране на Крим.

Въпрос 3
Една от санкциите срещу физически лица се състои в замразяване на
активи. Какво означава този термин?


Замразяване на активи: всички сметки в банки в ЕС,
титуляри на които са изброените лица и образувания, се
замразяват, което означава, че е забранено на титулярите
да се предоставят пряко или непряко каквито и да е
средства или активи. По този начин се гарантира, че
техните пари вече не могат да бъдат използвани за
подкрепа на руския режим, както и че те самите не могат
да се опитват да намерят сигурно убежище в ЕС.
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Задействане на Директивата за
временната закрила за хората,
бягащи от Украйна
Въпрос 1
Какво представлява Директивата за временната закрила?
 Временната
закрила
е
изключителна
мярка
за
предоставяне на незабавна и временна закрила в случай на
голям брой пристигащи или заплаха от пристигане на
разселени лица от държави извън ЕС, които не могат да се
завърнат в своята държава на произход.

Въпрос 2
Директивата за временната закрила беше приета след конфликтите в
бивша Югославия. Кога обаче тази директива е използвана за първи път?
 Директивата беше задействана за първи път през март
2022 г. в отговор на войната в Украйна.

Въпрос 3
Посочете едно право, което имат лицата, ползващи се с временна закрила.
 Възможните отговори са: 1) разрешение за пребиваване за
целия срок на закрилата, 2) достъп до социални помощи, до
медицински грижи, до образование, до настаняване или
жилище, до банкови услуги, до процедура за предоставяне
на убежище, до информация за временната закрила,
3) достъп до работа (* при определени условия), 4) да се
придвижват свободно (в продължение на 90 дни в рамките
на 180-дневен период след издаване на разрешение за
пребиваване в приемащата държава от ЕС), 5) да се
преместят в друга държава от ЕС (преди издаването на
разрешение за пребиваване ), 6) възможности за събиране
на семейства при определени обстоятелства.
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Предложение за общи правила на
ЕС за борба с насилието над жени
и домашното насилие
Въпрос 1
С общите правила на ЕС за борба с насилието над жени и домашното
насилие Комисията, наред с други неща, има за цел да бъдат
криминализирани кибернасилието, включително киберпреследването и
кибертормоза. Знаете ли какъв е съставът на тези три престъпления?






Киберпреследването е съвременна форма на насилие, което
често се извършва срещу членове на семейството или лица,
живеещи в едно и също домакинство, но може да бъде извършено
също от бивши партньори или познати. Обикновено хищникът
злоупотребява с технологията, за да упражнява принуда или
контрол, да манипулира и следи жертвата, като по този начин
увеличава страха, безпокойството и постепенната ѝ изолация от
приятелите и семейството.
Кибертормозът обхваща нападки, като заплахи, обиди или друго
обидно поведение, срещу отделни лица, по-специално жени и
момичета, които обикновено се извършват чрез социалните медии
или други онлайн услуги.
Споделянето на интимни или манипулирани изображения
без съгласие е друга съвременна форма на насилие, която се
състои в предоставяне на достъп до снимки, видеоклипове или
друг интимен материал на друго лице чрез средства на ИКТ
(например социални мрежи, мобилни телефони) без съгласието на
това лице или предшестващо манипулиране на интимни
изображения, за да изглежда, че друго лице участва в сексуални
дейности („дълбоко фалшифициране“).
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Въпрос 2
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над
жени и домашното насилие е еталон за международните стандарти в тази
област. Под какво име е известна още тази конвенция?
А. Женевска конвенция
Б. Истанбулска конвенция
В. Чикагска конвенция

Въпрос 3
Колко жени (в процентни пунктове) в рамките на ЕС са преживели
сексуален тормоз?
А. 50 % — 1 от 2
Б. 38 %
В. 29 %
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Постигане на съгласие по
Стратегическия компас
Въпрос 1
За коя област на политиката е разработен стратегическият компас?
А. конкуренция
Б. регионална политика
В. сигурност и отбрана
* Със Стратегическия компас на Европейския съюз се предоставя
амбициозен план за действие за укрепване на политиката на ЕС в
областта на сигурността и отбраната до 2030 г.

Въпрос 2
Кои са 4-те стълба на Стратегическия компас — общия курс на действие
на ЕС за сигурност и отбрана?
А. да действаме, да инвестираме, да си партнираме и да
защитаваме
Б. да анализираме, да оценяваме, да се ангажираме и да
предоставяме
В. да изграждаме, да тестваме, да усъвършенстваме и да
внедряваме

Въпрос 3
Какво представлява капацитетът на ЕС за бързо развръщане?
А. 5000 безпилотни летателни апарата с камера за заснемане на
снимки и видео.
Б. 5000 души личен състав, които могат да бъдат
разположени, за да се реагира на непосредствени заплахи
и при кризисни ситуации.
В. 5000 комплекта за първа помощ, които могат да бъдат
разпределени в определена държава от ЕС.
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Представяне на мерки за
подобряване на световната
продоволствена сигурност
Въпрос 1
Виждайки рязкото покачване на световните цени на стоките,
допълнително усложнено от нахлуването на Русия в Украйна, какво
предприе Европейската комисия?
Европейската комисия представи набор от краткосрочни и
средносрочни
мерки
за
подобряване
на
световната
продоволствена сигурност и за подпомагане на земеделските
производители и потребителите в ЕС. Сред тях са например:
 помощ за изнасяне на зърно от Украйна;
 подпомагане на земеделски производители и уязвимо
население от ЕС;
 увеличаване на производството на храни;
 премахване на ограниченията върху търговията с храни;
 превръщане на ЕС във водещ доставчик на хуманитарна
помощ и помощ за развитие в областта на храните и
продоволствените системи;
 въвеждане на планове за действие в извънредни ситуации
за доставка на храни и продоволствена сигурност.
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Въпрос 2
ЕС предприема всички необходими мерки, за да допринесе за световната
продоволствена сигурност. В колко страни ЕС планира да подкрепи
устойчивостта на продоволствените системи?
А. 65
Б. 70
В. 75
* В програмата за международно сътрудничество за периода 2021—
2027 г. ЕС ще работи за развитието на устойчивостта на
продоволствените системи с около 70 държави партньори. Освен това на
срещата на върха в Токио, посветена на темата за изхранването на
населението с оглед на растежа, през декември 2021 г. ЕС и неговите
държави членки се ангажираха да продължат да се борят с
недохранването, поемайки значителен ангажимент в размер на 4,3
милиарда евро, включително най-малко 2,5 милиарда евро от ЕС за
международно сътрудничество с цели в областта на изхранването в
периода 2021—2024 г.

Въпрос 3
Една от конкретните цели за трансформиране на продоволствената
система на ЕС е стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“. С колко
процента има за цел тази стратегия да намали употребата на и риска от
пестициди до 2030 г.?
А. с 25 %
Б. с 40 %
В. с 50 %
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Представяне на възможности за
смекчаване на високите цени на
енергията чрез съвместно закупуване
на газ и задължения за минимално
запълване на газохранилищата
Въпрос 1
През март 2022 г. Комисията очерта възможностите за смекчаване на
високите цени на енергията чрез съвместно закупуване на газ и задължения
за минимално запълване на газохранилищата. Каква е минималната степен
на запълване на газохранилищата за следващата зима (2022—2023 г.)?
А. 70 %
Б. 80 %
В. 90 %

Въпрос 2
Как ще работи на практика „европейската солидарност за съхранение на газ“?
 Макар че не всички държави членки разполагат с хранилища
на своята територия, следва да има минимален резерв за
съхранение на газ, до който те трябва да имат достъп в други
държави членки. Държавите членки без хранилища ще трябва
да гарантират, че операторите на тяхна територия са
осигурили съхранение в съседна държава членка, което
покрива 15 % от годишното им потребление на газ. Като
алтернатива държавите членки без капацитет за съхранение
могат да въведат механизъм за споделяне на тежестта.

Въпрос 3
73 % от общия капацитет за съхранение на газ в ЕС е съсредоточен в
5 държави членки. Кои са те?
А. Германия, Италия, Франция, Нидерландия и Австрия
Б. Полша, Италия, Австрия, Хърватия и Унгария
В. Швеция, Белгия, Франция, Гърция и Латвия
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Предложение за нови правила в
областта на кръговата икономика с
цел налагане на устойчивите
продукти като стандарт
Въпрос 1
ЕС преминава към модел на кръгова икономика, основан на по-устойчиви
и ресурсно ефективни продукти. Каква според вас ще бъде ползата, която
това ще ви донесе като потребител?
 Ползите могат да бъдат например: 1) удължен живот на
вашите продукти; 2) спестяване на енергия, ресурси и
разходи; 3) повече информация, за да направите устойчив
избор

Въпрос 2
Комисията предложи да бъдат актуализирани правилата на ЕС за
потребителите, за да се гарантира, че потребителите могат да направят
информиран и щадящ околната среда избор, когато купуват своите
продукти. Информация за кое от следните ще бъдат задължени
търговците да предоставят на потребителите?
А. информация за устойчивостта и енергийната ефективност на
продуктите
Б. информация за трайността и възможностите за ремонт на
продуктите
В. информация за екопроектирането на продуктите и техния
отпечатък върху климата

Въпрос 3
Колко текстил се изхвърля всяка година в ЕС?
А. около 3 кг на човек
Б. около 6 кг на човек
В. около 11 кг на човек
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Провеждане на проява за поемане
на ангажименти „Да се изправим в
защита на Украйна“
Въпрос 1
През април 2022 г. в рамките на световната проява за поемане на
ангажименти и кампанията „Да се изправим в защита на Украйна“ бяха
събрани над 10 милиарда евро за хора, бягащи от руското нашествие. В кой
град се проведе събитието?
А. Брюксел
Б. Варшава
В. Братислава

Въпрос 2
С коя държава обедини усилията си Европейската комисия, за да организира
световната проява за поемане на ангажименти „Да се изправим в защита на
Украйна“?
А. със САЩ
Б. с Канада
В. с Австралия

Въпрос 3
Колко средства събраха донорите по време на проявата за поемане на
ангажименти „Да се изправим в защита на Украйна“?
А. над 1 милиард евро
Б. над 5 милиарда евро
В. над 10 милиарда евро
* По време на световната проява за поемане на ангажименти и кампанията „Да
се изправим в защита на Украйна“ бяха набрани 9,1 милиарда евро —
включително 1 милиарда евро от Европейската комисия — за хората, бягащи от
руското нашествие, в други краища на Украйна и в чужбина. Освен това
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви допълнителен
заем в размер на 1 милиард евро за покриване на нуждите на хората, разселени
вследствие на нахлуването.
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Отбелязване на 30-тата годишнина
на операциите за хуманитарна
помощ и гражданска защита
Въпрос 1
Има четири принципа, ръководещи хуманитарните операции на ЕС.
Можете ли да се сетите за един такъв принцип?
 хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост

Въпрос 2
Всяка държава в света, но също и Организацията на обединените нации
и нейните агенции или съответна международна организация, могат да
се обърнат за помощ към Механизма за гражданска защита на ЕС. През
2021 г. механизмът беше задействан 114 пъти. Например, за да се
отговори на i) COVID-19 в Европа и по света; ii) наводненията в Белгия;
iii) горските пожари в Средиземно море, Западните Балкани и Австрия;
iv) репатрирането от Афганистан и v) земетресението и урагана в Хаити.
Коя е най-голямата операция досега?


Агресията на Русия срещу Украйна предизвика наймащабната операция при бедствия след създаването на
механизма.

Въпрос 3
През последните години хуманитарните потребности нараснаха
драстично в резултат на COVID-19 и климата. Колко души са имали нужда
от хуманитарна помощ през 2021 г. според оценките на ООН?
А. 150 милиона
Б. 430 милиона
В. 235 милиона
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Предложение за нова политика за
законна миграция
Въпрос 1
Какъв дял ще представлява населението в трудоспособна възраст от
общото население на ЕС до 2070 г.?
А. около 45 %
Б. около 55 %
В. около 65 %

Въпрос 2
В кои сектори пазарът на труда в ЕС изпитва недостиг?


Наред с други,
здравеопазването

в

туризма,

хотелиерството,

ИТ

и

Въпрос 3
Защо ЕС се нуждае от законна миграция?


Възможните отговори са: 1) за да се подпомогне
възстановяването на икономиката на ЕС; 2) за справяне с
недостига на работна ръка в ЕС; 3) за справяне с
демографските предизвикателства; 4) за да бъде
подготвен за бъдещи нужди; 5) за да привлича
талантливи/квалифицирани хора; 6) за създаване на
безопасни канали за достигане до Европа; 7) за да се
съпътства преходът на ЕС към екологична и цифрова
икономика.
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Стартиране на европейското
пространство на здравни данни
Въпрос 1
Европейското пространство на здравни данни е първото общо
пространство на данни на ЕС в конкретна област, произтичащо от
стратегията на ЕС за данните. В кои други области са планирани
пространства на данни? Можете ли да посочите една от тях?


С европейската стратегия за данните от февруари 2020 г.
бе обявено създаването на пространства на данни в
10 стратегически
области:
здравеопазване,
селско
стопанство, производство, енергетика, мобилност, финанси,
публична администрация, умения, Европейски облак за
отворена наука и хоризонтален ключов приоритет за
постигане на целите на Зеления пакт.

Въпрос 2
Можете ли да се сетите за една полза за вас в резултат на европейското
пространство на здравни данни?






Ще имате достъп до вашите здравни данни в електронна
форма незабавно и безплатно.
Ще можете да споделяте своите данни с медицински
специалисти на национално или трансгранично ниво.
Ще можете да добавяте информация, да коригирате
грешки, да ограничавате достъпа и да получавате
информация за това как се използват вашите данни.
Ще имате право на издаване и приемане на здравни данни
в общ европейски формат.
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Въпрос 3
Какво въздействие ще има европейското пространство на здравни данни
за лекарите и другите медицински специалисти? Можете ли да се сетите
за пример?





Ще имат по-бърз достъп до медицинските досиета на
пациентите, включително трансграничен достъп.
Благодарение на по-лесния и по-бърз достъп до
съответните здравни данни медицинските специалисти ще
могат да подобрят непрекъснатостта на грижите.
Ще имат по-лесен достъп до медицински досиета от
различни системи, като по този начин ще се избегне
административната тежест, свързана с необходимостта
ръчно да се копират записи в различните системи.
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Конференцията за бъдещето на
Европа представя окончателния си
доклад
Въпрос 1
Колко предложения приблизително формулираха европейските граждани по
време на Конференцията за бъдещето на Европа?
А. 29
Б. 49
В. 69
* На заключителната церемония в Страсбург председателите на
Европейския парламент, Комисията и Съвета получиха окончателен
доклад от участниците в конференцията, съдържащ 49 широкообхватни,
амбициозни и ориентирани към бъдещето предложения и
326 индивидуални мерки.

Въпрос 2
Какви бяха темите, които гражданите обсъдиха по време на Конференцията за
бъдещето на Европа? Можете ли да посочите една от тях?
 Имаше 9 основни теми: 1) по-силна икономика, социална
справедливост и работни места; 2) образование, култура, младеж
и спорт; 3) цифрова трансформация; 4) европейска демокрация;
5) ценности и права, върховенство на закона, сигурност;
6) изменение на климата, околна среда; 7) здравеопазване; 8) ЕС
в света; и 9) миграция.

Въпрос 3
През март 2021 г. трима лидери на ЕС подписаха съвместната декларация, като
проправиха пътя за започване на Конференцията за бъдещето на Европа. Кои
бяха те?
 Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на
Европа беше подписана от покойния председател на Европейския
парламент Давид Сасоли, министър-председателя на Португалия
Антониу Коща от името на Съвета на ЕС и председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен.
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Предложение за ново законодателство
на ЕС за предотвратяване и борба със
сексуалното насилие над деца онлайн
Въпрос 1
През 2010 г. в ЕС са били подадени 23 000 сигнала за сексуално насилие над
деца. Колко приблизително са били сигналите през 2020 г.?
А. над 250 000
Б. над 500 000
В. над 1 милион
* През последните години се наблюдава огромно увеличение на сигналите за
сексуално насилие. В много случаи насилието излиза наяве едва когато
действията на извършителите бъдат разкрити онлайн. Комисията предложи ново
законодателство на ЕС, за да се подкрепят усилията на доставчиците на онлайн
услуги да откриват случаи на сексуално насилие над деца онлайн, да подават
сигнали за такива случаи и да ги предотвратяват по-ефективно.

Въпрос 2
ЕС предложи ново законодателство за предотвратяване и борба със сексуалното
насилие над деца онлайн. За кого ще се прилагат новите правила?


Предлаганите правила ще се прилагат за доставчиците на онлайн
услуги, които предлагат услуги в ЕС, а именно хостинг услуги и
междуличностни съобщителни услуги (като например услуги за
размяна на съобщения), магазините за приложения и
доставчиците на достъп до интернет.

Въпрос 3
Правата на децата са залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето,
както и в Хартата на основните права на ЕС. Можете ли да посочите едно право,
което децата имат?


Възможните отговори са: 1) право на живот; 2) право на име и
гражданство; 3) право на самоличност; 4) недискриминация;
5) право на семейство; 6) здравеопазване, 7) защита от вреда;
8) образование; 9) свобода на мисълта; 10) достъп до
информация.
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Представяне на REPowerEU
Въпрос 1
Можете ли да предложите начин за намаляване на консумацията на
електрическа енергия във всекидневния ни живот?


Има много начини да се направи това. Например:
1) намаляване на температурата на отопление/по-малко
използване на климатични инсталации; 2) по-икономично
шофиране; 3) преминаване към повече обществен
транспорт и активна мобилност; 4) използване на
домакинските уреди по по-ефективен начин.

Въпрос 2
Кои са някои от краткосрочните мерки за прекратяване на зависимостта
от руските изкопаеми горива, които ЕС предложи в своя план REPowerEU?
Можете ли да посочите една от тях?


Възможните отговори са: 1) икономии на енергия;
2) съвместни покупки на газ, втечнен природен газ и
водород; 3) нови енергийни партньорства с надеждни
доставчици; 4) бързо внедряване на проекти за слънчева и
вятърна енергия; 5) увеличаване на производството на
биометан; 6) зареждане на газохранилищата до 80 % от
капацитета им до 1 ноември 2022 г.

Въпрос 3
С кои държави Комисията подписа през юни 2022 г. тристранен
меморандум за разбирателство, за да гарантира износа на природен газ
за Европа?
А. с Египет и Израел
Б. с Норвегия
В. с Алжир
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Анализ на недостига на инвестициите в
отбраната и предложения за понататъшни мерки за укрепване на
отбранителните способности и
промишлената и технологична база на
Европа
Въпрос 1
Кои са основните видове недостиг на инвестициите в отбраната в ЕС?
Можете ли да посочите един от тях?
 Те са: разходи за отбрана, недостиг в отбранителната
промишленост и недостиг в способностите.

Въпрос 2
Комисията предложи специален краткосрочен инструмент, за да се
стимулират държавите членки, които желаят да провеждат съвместни
обществени поръчки, за да се справят с най-неотложните и критични
пропуски в дух на сътрудничество. Каква сума е готова Комисията да
инвестира в тази схема?
А. 250 милиона евро
Б. 500 милиона евро
В. 750 милиона евро

Въпрос 3
През 2020 г. колко общо са похарчили държавите — членки на ЕС, за
отбрана?
А. 50 милиарда евро
Б. 100 милиарда евро
В. 200 милиарда евро
* Те са изразходвали над 200 милиарда евро. Общите им разходи за
2021 г. се оценяват на 220 милиарда евро.
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Поставяне на началото на
стратегическо
партньорство с държавите от
региона на Персийския залив
Въпрос 1
Коя държава не е член на Съвета за сътрудничество в Персийския залив?
А. Бахрейн
Б. Йордания
В. Кувейт

Въпрос 2
Кога беше подписано споразумението за сътрудничество между
Европейската икономическа общност и Съвета за сътрудничество в
Персийския залив?
А. през 1988 г.
Б. през 1989 г.
В. през 1990 г.

Въпрос 3
Можете ли да посочите една област, обхваната от партньорството на ЕС
с държавите от региона на Персийския залив?


Партньорството обхваща различни области, например:
търговия
и
инвестиции,
транспорт,
енергетика,
цифровизация, научни изследвания и иновации, космос,
екологичен преход, регионална сигурност, хуманитарна
помощ, върховенство на закона и права на човека.
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Приемане на план за действие в
извънредни ситуации в областта на
транспорта, с мерки за защита на
транспорта в ЕС по време на криза
Въпрос 1
Какво означава EASA?
А. Европейски план за действие за стратегическа автономност
Б. Европейско сдружение за устойчиво земеделие
В. Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз
* Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз е агенция
на ЕС, която отговаря за безопасността в гражданското въздухоплаване.
Нейната цел е да се постигнат най-високите общи стандарти за
безопасност и опазване на околната среда в гражданското
въздухоплаване и да се осигури възможно най-безопасният ви полет.

Въпрос 2
Комисията полага усилия за укрепване на устойчивостта на транспорта в
ЕС по време на криза. В предложения от нея план за действие в
извънредни ситуации в областта на транспорта са извлечени поуки от
пандемията от COVID-19 и са взети предвид предизвикателствата, пред
които е изправен транспортният сектор на ЕС от началото на военната
агресия на Русия срещу Украйна. Планът съдържа 10 основни мерки.
Можете ли да посочите една от тях?


Възможните
отговори
са:
1) адаптиране
на
законодателството на ЕС в областта на транспорта към
кризисни ситуации; 2) осигуряване на подходяща подкрепа
за транспортния сектор; 3) гарантиране на свободното
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движение на стоки, услуги и хора; 4) управление на
бежанските потоци и репатриране на блокирани пътници и
транспортни работници; 5) осигуряване на минимална
свързаност и защита на пътниците; 6) споделяне на
транспортна информация; 7) засилване на координацията в
областта на транспортната политика; 8) укрепване на
киберсигурността; 9) тестване на мерките за действие в
извънредни ситуации в областта на транспорта;
10) сътрудничество с международните партньори.

Въпрос 3
Какво представляват зелените ленти за преминаване?
А. Платна и мостове за безопасно пресичане на магистралите в ЕС от
животни.
Б. Ленти за транспортиране на ваксини срещу COVID-19 до всички
държави в ЕС.
В. Гранични пунктове, на които е осигурен непрекъснат поток
на стоки.
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Предложение за правила относно
нарушаването на ограничителните
мерки и относно замразяването и
конфискацията на активите на
лица, нарушаващи ограничителните
мерки, и на други престъпници
Въпрос 1
През март 2022 г. ЕС създаде работна група за координиране на
прилагането на санкции срещу руски и беларуски олигарси. Как се нарича
тази работна група?
А. Работна група „Конфискуване и ликвидиране“
Б. Работна група „Проследяване и замразяване“
В. Работна група „Обезпечаване и изземване“

Въпрос 2
Колко лица е санкционирал ЕС досега (до юли 2022 г.) за действия,
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и
независимостта на Украйна?
А. 905
Б. 1 212
В. 1 342
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Въпрос 3
Като част от икономическите санкции ЕС наложи на Русия редица
ограничения за внос и износ. Какви стоки не могат да се изнасят за Русия
от ЕС? Можете ли да се сетите за един такъв принцип?
Списъкът на санкционираните продукти включва, наред с другото:
 авангардни технологии (например квантови компютри и
усъвършенствани полупроводници, електроника от висок
клас и софтуер)
 някои видове машини и транспортно оборудване
 специфични стоки и технологии, необходими за
рафинирането на нефт
 оборудване, технологии и услуги на енергийната
промишленост
 стоки и технологии от областта на въздухоплаването и
космическата промишленост (например въздухоплавателни
средства, резервни части или всякакъв вид оборудване за
самолети и хеликоптери, гориво за реактивни двигатели)
 стоки за морско корабоплаване и радиокомуникационни
технологии
 редица стоки с двойна употреба (стоки, които биха могли
да се използват както за граждански, така и за военни
цели), като например за безпилотни летателни апарати и
софтуер за безпилотни летателни апарати или криптиращи
устройства
 луксозни стоки (например луксозни автомобили, часовници,
бижута)
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Политическо споразумение за
баланс между половете в
управителните съвети на
дружествата
Въпрос 1
Кой израз често се използва като метафора за преодоляване на невидимата
бариера, която пречи на жените да се издигнат до ръководни длъжности?
А. разбити мечти
Б. преодоляване на „стъкления таван“
В. скъсване с традицията

Въпрос 2
Едва една трета от членовете на управителните съвети на дружествата без
изпълнителни функции са жени, а процентът е още по-малък в
изпълнителните съвети. В предложението за директива за подобряване на
баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции е
поставена цел дружествата от ЕС, допуснати до борсова търговия на
фондовите борси в ЕС, да ускорят постигането на по-добър баланс между
половете. Каква е тази цел?
А. присъствие от 50 % на по-слабо представения пол сред директорите
без изпълнителни функции и от 43 % сред всички директори
Б. присъствие от 45 % на по-слабо представения пол сред директорите
без изпълнителни функции и от 38 % сред всички директори
В. присъствие от 40 % на по-слабо представения пол сред
директорите без изпълнителни функции и от 33 % сред всички
директори

Въпрос 3
До кога Европейската комисия се стреми да постигне равна представеност
на жените и мъжете (50 %) на всички равнища на собственото си управление?
А. до края на 2023 г.
Б. до края на 2024 г.
В. до края на 2025 г.
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Кодексът за поведение във връзка
с дезинформацията е укрепен и
направен по-изчерпателен
Въпрос 1
Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията се прилага по
отношение на ...?
А. онлайн платформите, водещите технологични дружества и
ключови участници в сектора на рекламата, които са го
подписали
Б. потребителите
В. правоприлагащите органи

Въпрос 2
Кое от изброените не е подписало укрепения Кодекс за поведение във
връзка с дезинформацията?
А. Clubhouse
Б. TikTok
В. Weibo

Въпрос 3
Как обикновено се определя дезинформацията?
А. Фалшиви истории, които изглеждат като новини, разпространяват
се в интернет или с помощта на други медии, обикновено са
създадени, за да повлияят на политически възгледи, или като
шега.
Б. Невярно или подвеждащо съдържание, споделено без намерение
за нанасяне на вреда, въпреки че последиците все пак може да
представляват вреда.
В. Невярно или подвеждащо съдържание, което се
разпространява с цел измама или осигуряване на
икономическа или политическа изгода и което може да
бъде в ущърб на обществения интерес.
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Политическо споразумение за
регламент за справяне с нарушенията,
причинени от чуждестранни субсидии
на единния пазар
Въпрос 1
Каква е целта на Регламента относно чуждестранните субсидии?
А. Да се насърчи съответствието на субсидиите с правилата на СТО.
Б. Да се регулира отпускането на средства от ЕС, които оказват
въздействие в трети държави.
В. Да се разреши проблемът със субсидиите от трети държави,
които водят до нарушаване на вътрешния пазар.

Въпрос 2
Защо в Регламента относно чуждестранните субсидии се прави оценка
само на чуждестранните субсидии?
А. Защото чуждестранните субсидии са по-вредни от субсидиите,
предоставени в ЕС.
Б. Тъй като субсидиите, предоставени в ЕС, вече се оценяват
съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.
В. Защото третите държави също оценяват въздействието на
субсидиите от ЕС върху техните икономики.

Въпрос 3
Ако Комисията установи чуждестранна субсидия съгласно Регламента
относно чуждестранните субсидии, ще бъде ли субсидията автоматично
забранена?
А. Да, субсидията ще бъде автоматично забранена.
Б. Да, субсидията ще бъде автоматично забранена, ако се установи,
че нарушава вътрешния пазар.
В. Не, регламентът не включва автоматична забрана на
субсидиите; отрицателните и положителните последици от
тях трябва да се оценяват за всеки отделен случай.
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Начало на преговорите за
присъединяване с Албания и
Северна Македония
Въпрос 1
Кои са настоящите (през юли 2022 г.) страни кандидатки за членство в
ЕС?
а. Израел, Армения, Мароко, Австралия
б. Албания, Северна Македония, Молдова, Черна гора, Сърбия,
Турция и Украйна
в. Босна и Херцеговина, Косово, Грузия

Въпрос 2
Коя е последната държава, която се присъедини към ЕС, и кога?


Хърватия, на 1 юли 2013 г.

Въпрос 3
Общо на колко глави са разделени преговорите за присъединяване към
ЕС?
А. 25
Б. 35
В. 45

