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Abstract  

The paper is dedicated to the implementation of an interactive method of teaching 

EU at secondary schools through law cases. The knowledge about EU's core values, 

principles and objectives would not be lasting and applicable if they are discussed 

in the classroom only theoretically. It is necessary to supplement the acquired 

knowledge with specific examples. It is interesting and fascinating to study the EU 

by examining and discussing various law case. This interactive method is very 

suitable for increasing the interest and the active participation of students. 
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Преподаването на европейските теми в 

училище все повече се оценява като 

образователна необходимост. Колкото и 

трудна да изглежда тази задача, нейното 

осъществяване води до положителни 

резултати – повишаване на 

информираността на младите хора и 

развиване на тяхното критично мислене. 

 

Но остава основният въпрос: „Как сложните и често скучни теми за 

Европейския съюз /ЕС/ и европейската интеграция да бъдат представени по 

интересен и привлекателен начин за учениците?“ Ключът се крие в използването 

на подходящи педагогически методи и подходи. Те следва да спомагат: 

 европейските теми да бъдат представяни по обективен и критичен начин, 

посочвайки както силните страни, така и слабостите на европейския 

проект.  

 в класната стая да бъде създадена атмосфера на диалог и дискусии, в 

които да се уважава свободата на мнението и всеки ученик да изразява 

своята позиция.  

 

Обучението за Европейския съюз в училище  

В практиката на преподаване на темите за Европейския съюз в училище 

обикновено се представя историята, разширяването на ЕС, неговите институции. 

Макар и да са нужни, тези знания не дават на учениците достатъчната представа 

за това как функционира Европейския съюз и какви реални житейски ситуации са 

свързани с европейската интеграция. По-рядко се разглеждат конкретния процес 

на вземане на решения, основните цели и принципи, върху които е построена 

неговата конструкция, основните договори, правото на ЕС. Това води до  

недостатъчни знания за разбиране на действията и решенията на ЕС, тяхното 

въздействие върху нашето ежедневие, а оттам и за формиране на активна 

гражданска позиция.  

За преодоляване на този факт предлагаме обучение за Европейския съюз, 

което се провежда на два етапа – базисен и дискусионен. В базисния етап 

учениците се запознават с ценностите, целите и принципите на европейската 
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интеграция, залегнали в Договора за ЕС (ДЕС) и Договора за функциониране на 

ЕС (ДФЕС), а в дискусионния – те допълват тези знания с казуси от европейската 

практика. 

 Базисен етап   

Целта на базисния етап е учениците да получат основни знания относно 

договорите, на които се основава европейската интеграция. Те са важни, защото 

Договорът за ЕС и Договорът за функциониране на ЕС 1 са съгласувани от всички 

държави членки и са в съответствие с техните конституции. Ето защо, както се 

обръща внимание в учебната програма на националната конституция, така е 

правилно учениците да бъдат запознати и с основните договори на ЕС, като 

обективна основа на тяхното гражданско образование. 2  

Възможно е да възникнат възражения с аргумента, че тези договори са 

обемисти и сложни, че те трябва да се познават от юристите и от европеистите, а 

не от учениците и съответно от гражданите. Разбира се, не става въпрос те да 

познават детайлно и професионално договорите, а по-скоро да знаят 

основополагащите ценности и принципи, залегнали в тях, да разбират начина, по 

който се приемат и изменят Договорите, тяхното ратифициране от държавите 

членки, провеждането на референдуми в някои държави членки, необходимостта в 

някои случаи от промяна в националните конституции, за да бъде отразено 

членството в ЕС. Това са важни въпроси за разбирането на цялостния процес на 

европейската интеграция. Така учениците ще знаят, че присъединяването на нови 

държави към Съюза изисква ратификация на договора за присъединяване от 

всички договарящи държави – държавите членки и държавата, която се 

присъединява, в съответствие с техните конституционни изисквания. Ще знаят 

също, че държавите членки имат право да се оттеглят от ЕС в съответствие с член 

50 от Договора за Европейския съюз. Тези основни положения показват, че 

принадлежността към Европейския съюз е доброволен и обмислен избор на всяка 

държава членка. А това пък означава, че страните, които са в Европейския съюз 

са обвързани с  Договора за ЕС и Договора за функциониране на ЕС, включително 

и с Хартата на основните права на Европейския съюз.  

                                                           
1 За краткост, по-долу в текста ще ги наричаме  Договорите 

2 Темите за Европейския съюз и европейската интеграция представляват европейското 

измерение на гражданското образование в училище. 
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Не би било погрешно да се твърди, че чрез основните принципи, ценности и 

цели, залегнали в Договорите, те всъщност изпълняват конституционни функции. 

Познаването на националната конституция е задължителна част от гражданското 

образование, а познаването на конституционните елементи на основните договори 

е европейското измерение на конституционната грамотност. Тук става дума не за 

заучаване на текстове, а по-скоро за разбиране на принципите и ценностите като 

етичен избор, възприемането им като правен израз на ценностната система на 

обществото.  

Учениците, като бъдещи активни граждани, следва да разбират основните 

„правила на играта“ в обществото, в което живеят и към което принадлежат, а 

това неразривно е свързано с европейските теми в обучението ѝм. При липсата 

или слабо застъпване на европейските теми в училищното образование, 

ориентирането на младата личност в общество, в което публичната власт има 

няколко нива, включително и европейско, е трудно и води до неразбиране и до 

негативизъм.  

За да разберат системата, управляваща обществото, в което живеят, 

учениците като граждани на ЕС, се нуждаят от разбиране и осмисляне на нормите, 

на които се основава тази система, особено тези на членове 1–6 от Договора за 

ЕС. Тези разпоредби излагат основните ценности, цели и принципи на ЕС. Те 

представляват същността на ЕС и поради това трябва да бъдат част от обучението 

по гражданско образование.3 Членове 1–6 от ДЕС определят духа на европейската 

интеграция. Само повърхностната информация и факти, например относно броя на 

членовете на Европейския парламент, на датата на присъдиняване на някоя от 

държавите членки, на броя на институциите, не са достатъчни, за да се осъзнае 

същността на Европейския съюз, да се разберат правата и отговорностите както на 

държавите членки, така и на гражданите на Европейския съюз.  

Основните ценности на ЕС са важен елемент за разбирането на 

уникалността на Съюза. Въпреки наличието на разнообразни публикации относно 

европейските ценности, правилно би било да се обърне внимание на чл. 2 от 

Договора за ЕС „Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото 

                                                           
3 Kris Grimonprez, The European Union and Education for Democratic Citizenship Legal 

foundations for EU learning at school, Published by Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 

Germany 2020, р. 339   
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достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както 

и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 

принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в 

общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, 

толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и 

мъжете.“ 

 Прилагането на чл.2 на практика изисква просветени граждани, а 

училището е призвано да насърчава изграждането на активни граждани, 

споделящи тези ценности. Възможен е и аргументът, че тези ценности са познати 

на учениците във връзка с изучаването на националните норми на демократичната 

държава. В това твърдение има смисъл, но не трябва да се пропуска и фактът, че 

ценностите върху които се основава Европейският съюз обуславят взаимното 

доверие между държавите-членки, което е жизнено необходимо за 

осъществяването на интеграцията. Това помага да се разбере, че Европейският 

съюз е основан на общи ценности и че именно те ни свързват в една общност.  

Осмислянето на основните цели на Европейския съюз също е важен 

момент в обучението за разбирането европейския проект – минало, настояще и 

бъдеще. Европейският съюз е създаден за да постигне общи цели, формулирани в 

чл. 3 на Договора за ЕС. Сред основните цели са насърчаване на мира и 

благосъстоянието на народите, създаване на пространство на свобода, сигурност и 

справедливост без вътрешни граници, осигуряване на свободно движение на хора, 

установяване на вътрешен пазар, устойчиво развитие, икономически растеж, 

пълна заетост и социален прогрес, защита на околната среда, борба със 

социалното изключване и дискриминация, насърчаване на солидарността между 

държавите-членки и зачитане на културното и езиково многообразие. 

Обсъждането на тези цели би могло да доведе до разгорещена дискусия, тъй като 

някои от тях все още не са постигнати или изобщо са трудно постижими. Но това е 

и ролята на училищното образование – да създава информирани граждани и да 

формира тяхното критично мислене. Колкото и утопични да изглеждат някои от 

целите – например, постигане на пълна заетост - тяхното обсъждане от учениците 

може да създаде разбирането за общи интереси и общи стремежи. Така се осмисля 

ролята на Европейския съюз като инструмент за постигане на общите цели на 

държавите членки и на техните граждани.  
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След като разберат ценностите и целите на Европейския съюз, учениците 

трябва да са наясно и с принципите, върху които той е изграден и въз основа, на 

които се вземат решенията и се осъществяват общите политики. В случая, това 

означава да бъдат изяснени компетенциите в Европейския съюз – основен 

принцип, формулиран в чл. 4 е, че: ЕС може да действа само в областите на 

компетентност, предоставени му от държавите членки в Договорите.  За постигане 

на поставените цели; компетенциите, които не са предоставени на ЕС, остават за 

държавите-членки. Непознаването на този основен принцип от гражданите води 

до неоправдано високи очаквания от Европейския съюз в ситуации, в които 

компетенциите и отговорността са на националните държави. Ярък пример в това 

отношение е очакването Европейският съюз да решава въпросите на 

здравеопазването, за което той няма компетенции. Здравеопазването е в 

компетенциите на държавите членки. 

Друг основен принцип, който трябва да бъде разяснен е принципът на 

лоялността, формулиран в чл. 4. Според него Съюзът и държавите членки си 

съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. Държавите 

членки трябва да предприемат всички необходими мерки, за да изпълняват 

задълженията си, произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на 

Съюза. 

Принципът на недискриминация по отношение на националността е 

също основополагащ принцип на европейската интеграция, който е в основата на 

решаването на редица съдебни или извънсъдебни спорове. Други основни 

принципи, които трябва да се познават, за да се осмисля правилно европейската 

интеграция, са принципите на субсидиарност4 – решенията да се вземат най-

близо до гражданите, на пропорционалност5 и на предимство на правото на 

                                                           
4 Принципът на субсидиарност е дефиниран в член 5 от Договора за Европейския съюз. 

Той има за цел да гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите . 
ЕС не предприема действия (с изключение на областите, които попадат в неговата 

изключителна компетенция), ако те не са по-ефективни от действията, предприемани на 

национално, регионално и местно равнище. Той е тясно свързан с принципа за 
пропорционалност. 

5 Принципът на пропорционалността регулира изпълнението на правомощията на 

Европейския съюз. Неговата цел е да постави действията на институциите на ЕС в 

определени рамки. Съгласно това правило действията на ЕС трябва да са ограничени до 

необходимото за постигане на целите на договорите, тоест съдържанието и формата на 
действието трябва да съответстват на преследваната цел. Дефиниран е в член 5 от ДЕС. 
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ЕС6. За да се разбере как функционира единният пазар, следва да се познава 

принципът на взаимното признаване7.  

Запознаването с ценностите, целите и принципите на европейската 

интеграция дава не само необходими знания за осмисляне на Европейския съюз и 

неговото функциониране, но и предпоставя нагласи за активно участие в 

европейския проект.8 Това определя необходимостта от включването на 

европейските теми и в гражданското образование на учениците. Разбирането и 

възприемането на спецификите на европейската интеграция е възможно, когато 

гражданите ги познават. Това е и предпоставка те да осмислят своите права и 

отговорности като граждани на Европейския съюз. Не по-маловажно е създаването 

и поддържането на взаимно доверие между държавите членки, а то предполага 

създаване на гражданска култура, съобразена с ценностите на ЕС, включително 

зачитане на върховенството на закона и основните права. 

 

Но знанията за договорите на ЕС, за основните ценности, принципи и цели 

на ЕС, не биха били трайни и приложими, ако те бъдат само теоретично 

разгледани и обсъдени. За постигане на трайни резултати е необходимо 

получените знания да бъдат допълнени с конкретни примери. Интересно и 

увлекателно е изучаването на ЕС чрез разглеждането и обсъждането на различни 

казуси от практиката. Този интерактивен метод е много подходящ за увеличаване 

                                                           
6 Правото на ЕС има примат (предимство) над националните законодателства на държавите 

членки. Всеки националния съд при разглеждане на дела трябва да прилага правото на ЕС 

и да не прилага разпоредби на националното законодателство, ако те му противоречат.  

7 Взаимното признаване е принцип, който се прилага в областта на свободното движение 

на стоки и услуги. Когато не съществуват хармонизирани правила на европейско равнище, 

продуктите и услугите, законно предлагани на пазара в една държава членка, могат да 
бъдат продавани и предлагани също и в другите държави членки на ЕС. 

8 Проучване, направено през 2012г. сред студенти в пет български университети, 

изучаващи дисциплини, свързани с европейската интеграция, показа, че един от важните 

резултати е утвърждаването на цялостната система от ценности, която е в основата на 

европейската цивилизация – свободата, равноправието, солидарността и на 

общоевропейски ценности като: зачитане на законите и прилагането им по еднакъв начин 

към всички граждани, уважаване и защита на човешките права и правата на малцинствата, 

толерантност и политическа култура, необходима за осмисляне на съвременното развитие, 

зачитане на демокрацията и плурализма. В младите хора се изграждат нагласи за 

политически и културен диалог и за развитие на сътрудничеството в дух на 

разбирателство. Виж по-подробно в Атанасов, В., Шикова, И., Георгиева, В., Манева, Г., 
Милчаков, Я. 2013, Европеистика и европейски ценностни нагласи Изд. «Дамян Яков» 
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на интереса на учениците към запознаването им с основните ценности и принципи 

на европейската интеграция, с функционирането на ЕС и с правата на гражданите 

на Европейския съюз. По привлекателен начин и с активното ѝм участие се 

обсъждат реални ситуации и съответни житейски и съдебни казуси, като се 

създава атмосфера на критично анализиране и осмисляне на европейската 

интеграция. Обучението чрез практически казуси спомага за разбиране на 

функционирането на ЕС и приближаването му до учениците. 

 

 Дискусионен етап – интерактивно преподаване за Европейския съюз 

чрез казуси 

Казусите представляват конкретни истории, които са интригуващи и 

интересни и едновременно с това водят до дискусии и изводи, като тези 

обсъждания с учениците развиват независимото и критично мислене9, което е 

изключително важно и предпоставка за формирането на активни бъдещи 

граждани.  

Преподаването чрез казуси се използва в различни области на обучение по 

целия свят и редица изследания са доказали неговата ефективност. Съществува 

задълбочено изследване на правните основи на обучението за Европейския съюз в 

средните училища, в което са разгледани неговата ефективност и приложимост.10  

За обучението по теми, свързани с Европейския съюз, е подходящо да се използат 

казуси от съдебната практика на Съда на ЕС. Положителното е, че това не са 

измислени, а практически случили се истории, които събуждат интереса на 

учениците. Разбира се, за целите на обучението, тези истории следва да бъдат 

максимално опростени и освободени от сложния юридически език, така че 

учениците да разберат проблема, да са наясно с аргументите на двете спорещи 

страни и след това да обсъдят взетото решение. Преподаването чрез казуси може 

да се превърне в добра практика в обучението за ЕС и да се разшири неговото 

прилагане като иновативен инструмент в средните училища.  

Историите, базирани на съдебната практика на Съда на ЕС, са инструменти, 

които дават на учениците възможността да разберат на практика това, което са 

                                                           
9 Commission/EACEA/Eurydice, Гражданското образование в училищата в Европа,  (2017) 

10 Kris Grimonprez, The European Union and Education for Democratic Citizenship Legal 

foundations for EU learning at school, Published by Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 
Germany 2020,  р.362 
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научили относно основните ценности, принципи и цели на ЕС, да го осмислят и да 

проявят лично отношение. Не е трудно да се намерят примери в съдебната 

практика на Съда на ЕС, които приканват към критично мислене и оценка. 

Преподаването на казуси е изградено около въпроси, подтикващи учениците 

да разсъждават, да реагират, да анализират, да разберат, да чувстват, да 

сравняват, да предлагат, да правят компромиси, да оценяват, да поставят 

въпроси, да обсъждат. Въпросите трябва да са такива, че да извеждат на преден 

план основополагащите ценности, цели и принципи на ЕС.11 Често казусите са 

спорни и всяка от страните има своите аргументи. Например, в казуса Бресол12 се 

сблъскват позициите на Белгия, която ограничава приема на френски студенти в 

медицински специалности поради големия наплив на чуждестранни студенти и 

трудностите по организиране на качествено обучение с нарасналия брой студенти 

и френските граждани, на които е отказан прием и които се аргументират с 

нарушаване на принципа на недискриминация по отношение на националността.  

Обсъждането на такива казуси създавата атмосфера за дискусии и различни 

мнения, формиране на лична позиция и активност за действие. Основната заслуга 

на преподаването чрез практически казуси е, че една история може да даде повод 

не само за по-добро разбиране на функционирането на Европейския съюз, но и да 

накара учениците да разглеждат всеки проблем от различен ъгъл, да разберат 

действията на европейските институции, на държавите членки, да осмислят 

поведението на гражданите, които защитават правата си като граждани на 

Европейския съюз. Обсъждането на казусите насърчава не само критическото 

мислене, но и отговорността, активността, чувството за справедливост и 

гражданско отношение.  

Чрез казусите учениците разбират сложността на реалния живот, осъзнават, 

че има противоположни интереси, които се защитават с аргументи, че няма прости 

и лесни решения. Казусите помагат да се разбере как функционира съдебната 

система в ЕС, сложно звучащият термин „преюдициално запитване“ придобива 

съвсем конкретно измерение и става напълно ясно, че  националните съдилища се 

обръщат към Съда на ЕС за мнение по прилагането на законодателството на ЕС. 

                                                           
11 Пак там, р.369 

12 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 April 2010. Nicolas Bressol and Others and 
Céline Chaverot and Others v Gouvernement de la Communauté française. 
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Какъв по-подходящ начин да се обясни предимството на европейските норми над 

националните, ако не с казуси от практиката?  

Според редица изследвания, преподаването с помощта на казуси води до 

по-трайни и приложими знания, в сравнение с предадената информацията за 

правилата или институциите на ЕС чрез традиционните методи.13  

Важно е също, че освен знания относно ролята на Европейския съюз, 

учениците научават например, какво е директива и че държавите трябва да 

въвеждат директивите в националното законодателство – случаят Франкович14. 

Разбират, че Европейската комисия може да съди държава членка, която не 

изпълнява своите задължения за изпълнение на европейските правила – 

ягодовият случай.15  

Освен знания, учениците придобиват умения да анализират сложни реални 

проблеми, да мислят, да търсят и намират решения, да изслушват противоположни 

мнения и да ги възприемат или да им се противопоставят с основателни 

аргументи. 

Чрез казусите учениците по-разбираемо осъзнават значението на 

Европейския съюз за ежедневието на гражданите. След запознаване и обсъждане 

на казусите, основополагащите ценности, цели и принципи на ЕС вече не са 

абстрактни фрази от Договорите, а получават конкретно измерение. 

Преподаването чрез казуси стимулира и създаване на поведение и нагласи 

на активен гражданин, който познава правата и отговорностите и е готов да се 

бори за тях.  

 

 

                                                           
13 Виж по-подробно, Kris Grimonprez, The European Union and Education for Democratic 

Citizenship Legal foundations for EU learning at school, Published by Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Germany 2020, р. 370 

14 Този случай става известен като принцип на държавната отговорност или „правилото 

Франкович“ в правото на Европейския съюз. Ако държава членка не е изпълнила 

задължението си да въведе в националното си  законодателство определена директива в 

срок и поради това са причинени вреди на гражданите, тя е длъжна да поправи вредите. 

15 Френски фермери саботираха вноса на испански ягоди като спираха камионите и 

унищожаваха продукция, а френските власти не направиха необходимото, за да осигурят 

свободното движение на тези стоки. Европейската комисия заведе дело срещу Франция за 

„неприемане на всички необходими и пропорционални мерки“, за да предотврати пречките 

за свободното движение на стоки. 
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Избор на подходящи казуси и тяхното представяне 

Подборът на подходящи казуси за обучение в средните училища е много 

важен. Разбира се, всеки европеист знае класическите съдебни казуси, но те не 

винаги са най-подходящите за учениците. Три са важните критерии, на които 

трябва основно да отговарят казусите: 

 да служат за илюстриране на принципите, целите и ценностите на 

Европейския съюз, включително правата на гражданите, функционирането 

на единния пазар, отговорността на държавите членки за прилагане на 

правото на ЕС, сложността при създаване на общи стандарти и прилагане на 

принципа на взаимното признаване при свободното движение на стоки и т.н. 

 да е възможно тяхното максимално опростяване без да пострада 

същността на казуса, така че да станат достъпни и лесно разбираеми за 

учениците. Съдебните казуси в оригиналния им вид са твърде сложни и 

трудни за възприемане от учениците. Възможно е да се ползват и казуси от 

практиката на мрежата СОЛВИТ16, които са по-лесни за разбиране от 

учениците. Възможно е да се създават и измислени казуси - истории, които 

се основават на реалния живот.  

 да дават възможност за дискусия. По принцип казусите съдържат винаги 

различни аргументи на спорещите страни, което е полезно за създаване на 

атмосфера за дискусия. Същественото е да не се изисква детайлно 

познаване на законодателните актове на ЕС, за да се обсъжда казуса, а той 

да отразява основни принципи, които учениците трябва да разберат и 

осмислят. 

 

Преподаването чрез добре подбрани казуси има своето място в 

педагогическия инструментариум, използван в обучението за ЕС. Най-

същественото е да бъде предизвикан интереса на учениците, да се събуди 

желанието ѝм за дискусия и да изразяват свободно различни мнения. За целта е 

подходящо най-напред пред учениците да се представи историята в казуса и те да 

поемат ролята на законодател, изразявайки своето мнение относно решаването на 

                                                           
16 https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_bg.htm - СОЛВИТ е мрежа, представена 

във всяка държава членка на ЕС, която предоставя услуги за решаване на проблеми, 

главно в областта на правата на гражданите в единния пазар. 
http://www.solvit.government.bg/ - интернет страницата на СОЛВИТ в България 

https://ec.europa.eu/solvit/what-is-solvit/index_bg.htm
http://www.solvit.government.bg/
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проблема. Решението на Съда на ЕС трябва да бъде обяснено след първоначалната 

дискусия и след това отново да има обсъждане. Важно е накрая да бъдат изведени 

изводи, които учениците по-лесно ще запомнят, свързвайки ги с конкретния казус.  

Разбира се, учителите трябва да насочват учениците да идентифицират основните 

ценности, цели и принципи на ЕС в конкретни ситуации.  

Обучението чрез казуси се свързва и с редица предизвикателства – 

необходимо е по-добра подготовка на учителите, за да подберат казусите и да 

насочват дискусията, както и по-активна роля на учениците, които трябва да 

излязат от пасивното слушане и водене на записки и да участват активно в 

дебата. 

Препоръчително е казусите да бъдат подбрани от експерти, например, 

университетски преподаватели в сферата на европеистиката. Така учителите ще 

бъдат максимално улеснени. Разбира се, това предполага учителите да получават 

по време на своето следване или в квалификационни курсове необходимите 

основни знания за ЕС. Възможно е и привличане на студенти по европейско право 

и по европеистика да помагат на учителите в използването на казусите от 

европейската практика.  

 

Предложеният метод за обучение за ЕС в училище, основаващ се на 

запознаването с целите, принципите и ценностите на ЕС в основните договори – 

Договор за ЕС и Договор за функциониране на ЕС, (предимно първите шест члена 

на ДЕС) и използване на практически казуси, които дават ясна и конкретна 

представа за прилагането на тези принципи, цели и ценности, както и за 

сложността на житейските ситуации, спомага за доближаване на ЕС до учениците. 

Този подход дава възможност те да обсъждат и разсъждават, а класните стаи да се 

превръщат във форум, в който бъдещите граждани на ЕС изразяват свободно и 

аргументирано своето мнение.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДОГОВОР ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

/ЧЛЕН 1 – ЧЛЕН 6/ 

Член 1  

С настоящия договор високодоговарящите се страни създават помежду си 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“, на който държавите-членки 

предоставят области на компетентност, за да бъдат постигнати общите им цели. 

Настоящият договор бележи нов етап в процеса на изграждане на все по-тесен 

съюз между народите на Европа, в който решенията се вземат при възможно най-

голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите. 

Съюзът се основава на настоящия договор и на Договора за функционирането на 

Европейския съюз (наричани по-нататък „Договорите“). Тези два договора имат 

еднаква юридическа сила. Съюзът заменя Европейската общност и е неин 

правоприемник. 

 

Член 2  

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, 

на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на 

зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 

принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в 

общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, 

толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и 

мъжете. 

 

Член 3  

1. Съюзът има за цел да насърчава мира, ценностите си и благоденствието 

на своите народи.  

2. Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното 

движение на хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на 

външните граници, убежището, имиграцията, както и предотвратяването и борбата 

с престъпността.  
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3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие 

на Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова 

стабилност, силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел 

пълна заетост и социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване 

качеството на околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес. Той 

се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава 

социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, 

солидарността между поколенията и защитата на правата на детето. Той 

насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и 

солидарността между държавите-членки. Той зачита богатството на своето 

културно и езиково многообразие и следи за опазването и развитието на 

европейското културно наследство.  

4. Съюзът установява икономически и паричен съюз, чиято парична единица 

е еврото.  

5. В отношенията си с останалата част от света Съюзът утвърждава и 

насърчава своите ценности и интереси и допринася за защитата на своите 

граждани. Той допринася за мира, сигурността, устойчивото развитие на 

планетата, солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и 

справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на 

човека и в частност тези на детето, както и за стриктното спазване и развитието 

на международното право, и по-специално зачитането на принципите на Устава на 

Организацията на обединените нации. 

 6. Съюзът преследва своите цели чрез подходящи средства, в зависимост от 

областите на компетентност, които са му предоставени с Договорите 

 

Член 4  

1. В съответствие с член 5, всички области на компетентност, които не са 

предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки. 

 2. Съюзът зачита равенството на държавите-членки пред Договорите, както 

и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и 

конституционни структури, включително по отношение на местното и 

регионалното самоуправление. Той зачита съществените функции на държавата и 

по-специално онези, които имат за цел да осигуряват нейната териториална 

цялост, да поддържат обществения ред и да опазват националната сигурност. По-
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специално, националната сигурност остава единствено в рамките на отговорността 

на всяка държава-членка.  

3. По силата на принципа на лоялното сътрудничество, Съюзът и държавите-

членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при изпълнението на задачите, 

произтичащи от Договорите. Държавите-членки вземат всички общи или 

специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, 

произтичащи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. 

Държавите-членки съдействат на Съюза при изпълнението на неговите задачи и се 

въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на 

целите на Съюза. 

 

Член 5  

1. Принципът на предоставената компетентност определя границите на 

компетентност на Съюза. Принципите на субсидиарност и на пропорционалност 

определят упражняването на тази компетентност.  

2. По силата на принципа на предоставената компетентност, Съюзът действа 

единствено в границите на компетентност, която държавите-членки са му 

предоставили с Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори 

цели. Всяка компетентност, която не е предоставена на Съюза с Договорите, 

принадлежи на държавите-членки.  

3. По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в 

неговата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото 

целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна 

степен от държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно 

равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да 

бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза. Институциите на Съюза 

прилагат принципа на субсидиарност в съответствие с Протокола относно 

прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност. 

Националните парламенти следят за спазването на принципа на субсидиарност в 

съответствие с процедурата, предвидена в този протокол.  

4. По силата на принципа на пропорционалност, съдържанието и формата на 

дейност на Съюза не надхвърлят необходимото за постигане на целите на 

Договорите. Институциите на Съюза прилагат принципа на пропорционалност в 
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съответствие с Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и 

на пропорционалност. 

 

Член 6  

1. Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата 

на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 

декември 2007 г. в Страсбург, която има същата юридическа сила като 

Договорите. Разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин 

определените в Договорите области на компетентност на Съюза. Правата, 

свободите и принципите, съдържащи се в Хартата, се тълкуват съгласно общите 

разпоредби на дял VII на Хартата, уреждащи нейното тълкуване и прилагане, и 

като надлежно се вземат предвид разясненията в Хартата, които посочват 

източниците на тези разпоредби.  

2. Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи. Това присъединяване не променя 

областите на компетентност на Съюза, така както са определени в Договорите.  

3. Основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за 

защита на правата на човека и основните свободи и както произтичат от общите 

конституционни традиции на държавитечленки, са част от правото на Съюза в 

качеството им на общи принципи. 

 

 

 

 


