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1. С какъв документ за самоличност гражданите на ЕС свободно се движат в 

Европейския съюз:  

а) с европейска карта,  

б) с лична карта, 

в) с шофьорска книжка. 

 

2. Кое е правилното понятие:  

а) гражданство на Европейския съюз,  

б) европейско гражданство, 

в) общо гражданство. 
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3. Кога гражданин на ЕС може да се обучава в университет в друга държава 

членка:  

а) след като запише обучение в университет в своята страна, 

б) след като добие правото на пребиваване на другата държава членка, 

в) след като изпълни условията за приемане в избрания университет в 

другата държава членка. 

 

4. Каква учебна такса заплаща гражданин на ЕС в университет в друга страна 

на Съюза:  

а) такава, каквато заплаща в съответния университет в своята страна,  

б) тази, която плащат чуждестранните студенти в другата страна на Съюза,  

в) тази, която плащат студентите на другата страна на Съюза.  

 

5. След като гражданин на ЕС завърши 5-годишното си обучение в друга 

страна членка може ли да остане в тази страна:  

а) може да остане до 3 месеца след като е завършил обучението, 

б) не може да остане, 

в) може да остане без срок.  

 

6. Какво следва да направи гражданин на ЕС, ако му се откаже достъп на 

граничен пункт на друга страна от ЕС? 

а) звъни на приятел,  

б) свързва се с посолството или консулството на неговата държава в тази 

страна,   

в)  звъни на 112. 
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7. При какви обстоятелства на гражданин на ЕС може да му се откаже достъп 

до територията на друга страна от Съюза? 

а) ако няма лична карта,   

б) ако представлява сериозна заплаха за обществения ред, обществената 

сигурност или общественото здраве, 

в) ако не посочи причината на пътуването.  

 

8. Гражданин на ЕС има ли права, ако при закупен билет за полет от Рим до 

Барселона не му позволят да се качи на самолета, поради явяване на 

летището точно преди затваряне на изходите към самолета, закъснение, 

причинено от голямо натоварване на движението в града?  

а) да   

б) не 

в) трябва да докаже натовареното движение в този период.   

 

9. Георг е от Германия и има намерения да започне работа в Австрия. За 

половин година той не успява да ги осъществи. Може ли да продължи 

пребиваването си?  

а) не, следва да напусне Австрия.  

б) да, може за още 6 месеца.  

в) трябва да уведоми местните власти.  

 

10. Слав е гражданин на Словакия и от пет години живее в Швеция. При 

подаване на заявление за постоянно пребиваване му е отказано 

разрешение, тъй като често е напускал Швеция за по 3 месеца, за да види 

семейството си във Франция. Правилно ли на Слав е отказано разрешение 

за постоянно пребиваване? 

а) да   

б) не 

в) трябва да докаже, че семейството му живее постоянно във Франция.   
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11. Богдан е гражданин на Р Сърбия. Кандидатства за работа в Бон/Германия. 

При еднакви покрити критерии е назначен гражданин на Испания. Може ли 

Богдан да предяви оплакване за дискриминация, след като Сърбия е страна 

кандидат за членство в ЕС?     

а)  да  

б)  не 

в)  трябва да подаде жалба до европейския омбудсман. 

 

12. Аз съм български гражданин и завърших 8-ми клас в училище в Париж. 

Родителите ми се върнаха в България. В кой клас ще ме запишат за да 

продължа обучението си?    

а)  в 9-ти, 

б)  в 8-ми,  

в) ще трябва да се издържат изпити, които да определят класа. 

 

Верни отговори:  

1.б)  2.а)  3.в)  4.в)  5.в)  6.б)  7.б)  8.б)  9.в)  10.б)  11.б)  12.а)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


