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1. Кога България подава молба за членство в ЕС? 

а/ 1999  

б/ 1994  

в/1995 

 

2. Кога България подписва Договора за присъединяване към ЕС? 

а/ 2005  

б/2004  

в/ 2007 

 

3. Част от кое разширяване на Европейския съюз е България? 

а/ Средиземноморското  

б/ Източното  

в/ Северното 

 

4. Защо някои предимства и недостатъци от членството в ЕС е трудно да бъдат 

обективно оценени? 

а/ Защото нямаме достатъчно информация  

б/ Защото е трудно да се оценят бъдещи ефекти, емоции и ежедневни 

улеснения 

в/ Защото съхраняването на база данни е скъпо и може да има грешки в 

информацията 

ТЕСТ  

ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА  

„ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ЗА  

БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?“ 
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5. Какъв недостатък има членството ни във вътрешния пазар на ЕС 

а/Свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали  

б/ Увеличени регионални различия  

в/ Невъзможност да се прилагат национални протекционистични мерки за 

защита на родното производство 

 

6. Какви предимства има участието в дигиталния пазар? 

а/ Улесняване на развитието на дигиталния пазар и електронна търговия  

б/ Отпадане на роуминг цените  

в/ Няма предимства 

 

7. Какви са предимствата от достъпа до фондовете и бюджета на ЕС? 

а/ Възможност за участие в множество европейски програми фондове  

б/ Директен достъп до европейския бюджет  

в/ Вноски в бюджета на ЕС 

 

8. Какъв недостатък носи членството в ЕС за земеделските производители в 

България? 

а/ Липса на средства и инвестиции  

б/ По-голяма конкуренция, поради участието във вътрешния пазар  

в/ Глобално затопляне и изменения в климата 

 

9. Какво е недостатъкът от членство в ЕС за дипломите и професионалната 

квалификация?  

а/ Българската диплома не се признава в чужбина  

б/ По-високи разходи за фирмите  

в/ Опасност от изтичане на квалифицирана работна ръка към по-развитите 

държави от ЕС 

 

10.Какви ползи от бъдещо приемане на еврото има? 

а/ Изтегляне от обращение на българския лев  

б/ По-малко разходи за обмяна на валута, улесняване на пътувания и 

повече инвестиции  

в/ По-ниска безработица, инфлация и лихви 
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11.За кои групи предимствата от членство в ЕС са повече? 

а/ пенсионери  

б/ малки фирми  

в/ големи фирми 

 

12.За кои групи недостатъците от членството на ЕС са повече? 

а/учени и изследователи  

б/ малки фирми  

в/ млади хора 

  

Верни отговори: 

        1в/; 2а/; 3б/; 4б/; 5в/; 6а/; 7а/; 8б/; 9в/; 10б/ 11в/; 12б/ 


