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История на Европа 

1 Въпрос: Къде се счита, че се е зародила европейската цивилизация? 

Верен отговор: Древна Гърция 

Допълнително пояснение: Древна Гърция е основополагащата култура на 

западната цивилизация. През 508 г. пр.н.е. Клизен създава първата в света 

демократична система на управление в Атина. Гръцките политически идеали са 

преоткрити в края на 18 век от европейски философи и идеалисти.  

 

2 Въпрос: През коя година започва Първата световна война? 

Верен отговор: 1914 г. 

Допълнително пояснение: Първата световна война се води между 1914 и 1918 г. 

Започва, когато ерцхерцог Франц Фердинанд от Австрия е убит от югославския 

националист Гаврило Принцип. Повечето европейски държави са въвлечени във 

войната, която се води между силите на Антантата (Франция, Белгия, Сърбия, 

Португалия, Русия, Обединеното кралство и по-късно Италия, Гърция, Румъния и 

САЩ) и Централните сили (Австрия) Унгария, Германия, България и Османската 

империя). 

 

3 Въпрос: През коя година се разпада СССР? 

Верен отговор: 1991 г. 

Допълнително пояснение: Разпадането на СССР е процесът на дезинтеграция в 

икономиката, социалната структура, обществената и политическата сфера на 

СССР, който довежда до прекратяване на неговото съществуване, оповестено 

официално на 26 декември 1991 г., с декларация на Върховния съвет на СССР, 

признаваща независимостта на съюзните републики. 

 

4 Въпрос: Кой израз използваме, за да опишем символичната и 

идеологическа граница, разделяща Европа на две части от 1945 до 1990 г? 

Верен отговор: Желязната завеса 

Допълнително пояснение: „Желязната завеса“ е израз, използван за първи път от 

Йозеф Гьобелс и популяризиран от Уинстън Чърчил, който описва границата, 

която символично, идеологически и физически разделя Европа на две отделни 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1991
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зони от края на Втората световна война до края на Студената война, 

приблизително в периода от 1945 г. до 1990 г. 

 

5 Въпрос: Кога пада Берлинската стена? 

Верен отговор: 1989 г. 

Допълнително пояснение: Падането на Берлинската стена, на 9 ноември 1989 г., е 

ключово събитие в световната история, което бележи падането на Желязната 

завеса и началото на падането на комунизма в Източна и Централна Европа. Края 

на Студената война е обявен на срещата на върха в Малта три седмици по-късно, 

а обединението на Германия се състои през октомври следващата година. 

 

6 Въпрос: Кой е европейският монарх, царувал най-дълго? 

Верен отговор: Луи XIV 

Допълнително пояснение: Луи XIV е крал на Франция и Навара от 1643 г. до 

смъртта си през 1715 г. Това го прави европейския монарх, управлявал най-дълго 

– 72 години и 110 дни. 

 

7 Въпрос: Според легендата кой отвлича Европа?  

Верен отговор: Зевс 

Допълнително пояснение: Европа в древногръцката митология е дъщеря на 

финикийския цар Агенор. Според легендата, Зевс се явява пред Европа, докато тя 

играе с приятелки на брега на морето, в образа на бял бик и я отнася на остров 

Крит в древния град Гортина 

Похищението на Европа е сюжет на картини на известни художници и е 

изобразено и на гръцката монета от 2 евро. 

 

 8 Въпрос: Кой европейски изобретател е основоположник на 

съвременното книгопечатане? 

Верен отговор: Йоханес Гутенберг 

Допълнително пояснение: Германският изобретател Йоханес Гутенберг става 

първия европеец, използвал ръчен набор за печатане през 1439 г. и е първият в 

света, който конструира механично задвижвана печатна преса. През 1455 г. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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започва да печата „Библията на Гутенберг“, първото печатно издание на 

Библията. 

 

 9 Въпрос: Кои трима лидери присъстват на конференцията в Ялта през 

1945 г.? 

Верен отговор: Франклин Д. Рузвелт, Йосиф Сталин и Уинстън Чърчил 

Допълнително пояснение: Ялтенската конференция се провежда от 4 до 11 

февруари 1945 г. в двореца Ливадия, близо до Ялта на Кримския полуостров. В 

нея „тримата големи“обсъждат реорганизацията на Германия и Европа след 

войната. 

 

10 Въпрос: Кой е европеецът, който пръв е достигнал до Америка? 

Верен отговор: Лейф Ериксон 

Допълнително пояснение: Въпреки, че повечето хора са чували, че Христофор 

Колумб е първият европеец, достигнал до Америка, това е доказано като грешен 

факт. Лейф Ериксон и баща му Ерик Червения стъпват в Северна Америка около 

1000 година. Първо заселват Гренландия, а след това и т. нар. „Винланд“, името 

дадено от скандинавците на Северна Америка, а по-точно Нюфаундленд. 

 

География на Европа  

 

1 Въпрос: Коя е най-дългата река в Европа? 

Верен отговор: Волга 

Допълнително пояснение: Волга е най-дългата река в Европа. Намира се в Русия и 

дължината ѝ е 3531 километра. 

 

2 Въпрос: Кой е най-високият планински връх в Европа? 

Верен отговор: Елбрус 

Допълнително пояснение: Елбрус е най-високият връх в Европа. Той се намира в 

планинската система Голям Кавказ в Русия. Висок е 5642 м. 
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3 Въпрос: Коя е най-голямата по площ държава, намираща се изцяло в 

Европа? 

Верен отговор: Украйна 

Допълнително пояснение: Украйна е най-голямата по площ държава в Европа, 

простираща се на 603 628 кв. км., с над 50 хил. кв. км. по-голяма от втората – 

Франция. Включим ли обаче отвъдморските територии на Франция, тя би станала 

първа. 

 

4 Въпрос: Коя е най-малката по площ държава в Европа? 

Верен отговор: Ватикана 

Допълнително пояснение: Ватикана най-малката суверенна държава в света, 

следователно и в Европа. Тя е едва 44 хектара, а населението ѝ е 842 жители. 

 

5 Въпрос: Коя е единствената държава без излаз на море, която също 

така е заобиколена от други държави без излази на морета? 

Верен отговор: Лихтенщайн 

Допълнително пояснение: Лихтенщайн е една от двете държави в света, които 

нямат излаз на море, а също така са заобиколени само от други държави, без 

излази на морета, т. н. “doubly landlocked”. Другата е Узбекистан. 

 

6 Въпрос: Между кои две държави е най-дългата граница в Европа? 

Верен отговор: Норвегия и Швеция 

Допълнително пояснение: Границата между Норвегия и Швеция е 1619 километра, 

правейки я най-дългата граница между две държави в Европа. 

 

7 Въпрос: Коя европейска държава има най-много острови? 

Верен отговор: Швеция 

Допълнително пояснение: Статистиката показва, че на територията на Швеция има 

267 570 острова, от които само 984 са населени. Това прави Швеция и страната с 

най-много острови не само в Европа, но и в света. 
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8 Въпрос: Коя е европейската държава с най-многобройно население? 

Верен отговор: Германия 

Допълнително пояснение: Германия има население от 84 030 234 души, по 

статистиката на ООН. Тя е държавата с най-голямо население, която е изцяло в 

Европа. Русия и Турция са с по-многобройни населения, но само части от тях са в 

Европа. 

 

9 Въпрос: Коя европейска държава е с най-бързо намаляващото 

население? 

Верен отговор: България 

Допълнително пояснение: Според статистиките, населението на България е най-

бързо намаляващото в Европа. Годишно България губи по средно 60 хиляди 

граждани, заради емиграция. В следствие от това се смята, че до 2050 г., 

България ще изгуби 23% от населението си, като това ще го доведе до нива, 

последно виждани през 30-те години на ХХ в. 

 

10 Въпрос: Кои две европейски държави имат знамена, които не са с 

правоъгълна форма? 

Верен отговор: Ватикана и Швейцария 

Допълнително пояснение: Две от трите държави в света, чиито знамена не са 

правоъгълни, са Ватикана и Швейцария (третата е Непал). Знамената и на двете 

са с квадратна форма. 

 

Европейски писатели  

 

1 Въпрос: Той е ирландец и е автор на творбата „Щастливият принц“. 

Кой е той?  

Верен отговор: Оскар Уайлд 

Допълнително пояснение: Това е Оскар Уайлд (1854 г. – 1900 г.). Роден е в 

Дъблин и е много добър  ученик.  Уайлд получава стипендии първо за обучаването 
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си в колежа ,,Тринити“ в Дъблин, а по-късно и в колежа „Модлин“ в Оксфорт. 

Известен със своите остроумия и парадокси като:  

„Никога не отлагай за утре това, което можеш да направиш в другиден"  

 „Когато хората се съгласяват с мен, виждам, че не съм прав“  

 „Старците вярват на всичко, хората на средна възраст се съмняват във всичко, а 

младежите знаят всичко“.  

 

2 Въпрос: Назовете испански писател, известен с романа си „Дон 

Кихот“  

Верен отговор: Мигел де Сервантес  

Допълнително пояснение: Роден през 1547 г., Мигел де Сервантес е познат с 

писателския си принос към испанския език. Наричат испанския "езикът на 

Сервантес".  

 

3 Въпрос: Те са братя с немски произход, проявяват интерес 

към история, филология и литература и пишат приказки . Кои се те?   

Верен отговор: Братя Грим 

Допълнително пояснение:  Якоб Лудвиг Карл Грим е роден на 4 януари 1785 г., а 

Вилхелм Карл Грим – на 24 февруари 1786 г. в Ханау. Учат 

във Фридрихгимназиум в Касел.  Прочути техни произведения са: „Хензел и 

Гретел“, „Бременските градски музиканти“,  „Вълкът и седемте козлета“ и много 

други . 

 

4 Въпрос: Как се казва авторът на романа „Радецки марш“ (1932 г.)?  

Верен отговор: Йозеф Рот 

Допълнително пояснение: Йозеф Рот (1894–1939) е австрийски белетрист, есеист 

и публицист, роден в Швабенхоф край Броди, Източна Галиция в еврейско 

семейство. Следва философия и германистика в Лвов и Виена. През 1916 г. — в 

разгара на Първата световна война — Йозеф Рот се записва доброволец в австро-

унгарската армия и попада в руски плен. През 1918 г. става журналист във Виена 

и по-късно в Берлин, а през 1924 г. е редактор на „Франкфуртер цайтунг“. След 

възшествието на националсоциализма през 1933 г. книгите му са забранени и 



   

  © RCE                                                                                                                      8 |  
 

писателят емигрира през Австрия във Франция, където изпада в дълбоко отчаяние, 

става алкохолик и умира в Париж в приют за бездомници.  

 

5 Въпрос: Кой е авторът на текста „Одата на радостта“? 

Верен отговор: Фридрих Шилер  

Допълнително пояснение: Фридрих Шилер е германски поет, който през 1785 г. 

написва „Одата на радостта“. Тя изразява виждането на Шилер за обединение на 

човечеството, мир и солидарност между хората. Към текста на „Одата за радостта“ 

на Фридрих Шилер през 1823 г. Лудвиг Ван Бетовен композира музика- Деветата 

симфония. Век и половина по-късно през 1985 г. европейските лидери приемат 

мелодията на Бетовен „Ода за радостта“ за официален химн на Европейския съюз.  

Химнът няма думи, а само музика, затова текстът на Шилер няма официален 

статус.   

 

6 Въпрос: Обичан автор в сферата на италианската 

литература. Романите му са преведени на над 30 езика и са продадени в 

10 млн. екземпляра. През 1981 г. получава наградата „Стрега“. Кой е 

той?   

Верен отговор: Умберто Еко 

Допълнително пояснение: Умберто Еко (1932–2016) е италиански писател,  

философ-семиотик, медиевист и медиен семиолог, най-известен със своите романи и 

 есета. Роден е в Александрия през 1932 г.  След войната учи средновековна 

философия   в  Торинския университет и се дипломира през 1954 г. 

На сцената на белетристиката излиза през 1980г.с романа „Името на розата“, за ко

йто получава гореспомената награда „Стрега“. Други негови творби са: „Островът 

от предишния ден“; „Баудолино“ ; „Пражкото гробище“. През 2004 г. издава 

илюстрованата книга „История на красотата“, следвана от „История на грозотатa“.  

 

7 Въпрос: Тя  води дневник по време на Втората световна война, но 

книгата й „Задната къща“ се публикува едва след смъртта ѝ. Коя е тя?  

Верен отговор: Ане Франк 

Допълнително пояснение: Ане Франк е еврейско момиче, родена в Германия, но 

прекарало голяма част от живота си в Нидерландия. По време на Втората световна 

война, Ане и нейното семейство се укриват от нацистите на тавана в задната част 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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на една къща, където Ане си води дневник. През 1944 г. убежището е открито, 

семейството е предадено и откарано в няколко концентрационни лагера. Ане 

Франк умира през 1945 г. едва на 15 години. Книгата „Задната къща“ е издадена 

благодарение на бащата на Ане, Ото Франк, който сбъдва мечтата на дъщеря си да 

стане писателка. Дневникът съдържа 215 стр. с текстове под формата на писма с 

лични наблюдения и мисли на Ане относно живота по време на война. Той 

обхваща периода от 12 юни 1942 до 29 март 1944 г.  

 

8 Въпрос: Кой полски автор през 1980г. получава Нобелова награда за 

литература?  

Верен отговор: Чеслав Милош 

Допълнително пояснение: Чеслав Милош е роден през 1911 г. Той получава много 

добро гимназиално образование и завършва право в университета 

„Стефан Батори” във Вилнюс. Освен полски, знае литовски, руски, английски, 

френски и еврейски. През 1930 г. дебютира с две поеми в академичния вестник и 

в следващите 74 години не спира да пише. Като студент и до войната участва в 

разни литературни групи и пише в тъй наречения „катастрофичен стил”, творби, в 

които избиват тревогите, свързани със сложния живот на Европа между двете 

войни. През 1980 г. писателят получава Нобелова награда за литература.  

 

9 Въпрос: Как се казва книгата, написана през 1945 г. от българския 

писател Димитър Димов, която разказва за неосъществимата любов 

между един испански монах на име отец Ередиа и прекрасната, 

своенравна и пристрастена към морфина, американка Фани Хорн?  

Верен отговор: “Осъдени души”  

Допълнително пояснение: Димитър Димов е български писател, творил през XX 

век. Сред най-известните му произведения са романите „Тютюн“, „Поручик Бенц“, 

„Осъдени души“. Романът „Осъдени души“, който е написан през 1945 г., е  

екранизиран през 1975 г. като сценарист е самият автор Димитър Димов.  

 

10 Въпрос: Всички сме чели романа “Железния светилник”на 

Димитър Талев - една завладяваща книга, която ни пренася в съвсем 

различен свят от нашия- пълен с морални устои по-значими дори от 
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човешките животи. Как се казва героинята, които губи живота си по време 

на аборт в романа и кой е писателят на романа?  

Верен отговор: Катерина Глаушева, Димитър Талев 

Допълнително пояснение: В момента, в който Катерина забременява от 

така известния майстор Рафе Клинче, когото обича, майка й Султана предпочита 

да запази честта на дъщеря си. Затова отива при билкарката, взима необходимите 

неща и се връща в къщата, където Катерина прави аборт. За огромно съжаление 

обаче Катерина не издържа случващото, поради крехката си възраст и защото 

това е щяло да бъде първото й раждане. Организмът й не е предразположен към 

това, което му се случва и се предава.  

 

Европейски композитори 

 

1 Въпрос: В кой европейски град е роден Волфганг Амадеус Моцарт? 

Верен отговор: Залцбург 

Допълнително пояснение: Моцарт е роден на 27 януари 1756 г. в Залцбург, 

Австрия, по онова време център на Залцбургската архиепископия. Залцбург се 

слави с едни от най-живописните средновековни улички и с великолепните си 

дворци. Много известен е дворецът „Мирабел“, чийто парк е един от най-изящните 

в Европа Градът е наричан и градът на Моцарт. Гениалният композитор е 

емблемата на Залцбург. Родната къща на Моцарт сега е музей. Всяка година през 

ноември се провежда Залцбургският музикален фестивал. 

 

2 Въпрос: В коя европейски държава е роден Фредерик Шопен ? 

Верен отговор: Полша 

Допълнително пояснение: Шопен е роден в Полша, син на полякиня и французин, 

откъдето и произлиза френското му име. Фредерик Франсоа Шопен или Фридѐрик 

Франчѝшек Шо̀пен е полски композитор от периода на Романтизма и виртуозен 

пианист, най-известният представител на полското музикално изкуство и един от 

великите творци в историята на музиката.  
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3 Въпрос: Кой е композиторът на балета „Лебедово езеро? 

  Верен отговор: Пьотр Илич Чайковски 

Допълнително пояснение: Пьо̀тр Илѝч Чайко̀вски (7 май 1840 – 6 ноември 1893 г.) 

е руски композитор от епохата на романтизма. Разнообразното му творчество 

включва симфонии, опери, балет, инструментална и камерна музика и песни. Той 

е автор на едни от най-популярните концертни и театрални музикални 

произведения в класическия репертоар, като балетите „Лебедово езеро“, „Спящата 

красавица“ и „Лешникотрошачката“. „Лебедово езеро“ е сред най-известните и 

поставяни балети . 

 

4 Въпрос: Какво е заглавието на химна на Европейския съюз? 

Верен отговор:  Ода на радостта (An die Freude) 

Допълнително пояснение: „Ода на радостта“ (на немски: An die Freude) е ода, 

създадена през 1785 г. от немския поет, драматург и историк Фридрих Шилер, 

прославяща братството и разбирателството на цялото човечество. Одата е най-

добре позната от музикалната композиция на Лудвиг ван Бетовен във финалното 

Presto на неговата „Девета симфония“.През 1972 г. творбата на Бетовен е избрана 

от Съвета на Европа за европейски химн, а през 1985 г. – от тогавашната 

Европейска общност. Химнът е израз на идеалите на обединена Европа: свобода, 

мир и солидарност. 

 

5 Въпрос: Кой български композитор е написал рапсодия „Вардар“ ?  

   Верен отговор:  Панчо Владигерав 

Допълнително пояснение: Панчо Хараланов Владигеров (13 март 1899 г. – 8 

септември 1978) композитор, музикант, диригент, педагог. Рапсодията „Вардар“ е 

първото българско симфонично произведение, което печели широка 

международна известност.  

 

6 Въпрос: Кой е композиторът на произведението „Четирите годишни 

времена“?  

Верен отговор: Антонио Вивалди 
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Допълнително пояснение: Антонио Лучо Вивалди е италиански композитор, 

виртуозен цигулар, музикален педагог и духовник. Роден във Венеция, той е 

смятан за един от най-значимите барокови композитори с голямо влияние в цяла 

Европа 

 

7 Въпрос: Какъв по националност е Йоханес Брамс? 

Верен отговор:  Германец 

Допълнително пояснение: Йоханес Брамс е роден в Хамбург, Германия. Йоханес 

Брамс е композитор, пианист и диригент, един от водещите представители на 

романтизма в музиката. Основната част от кариерата на Брамс протича във Виена, 

където той се превръща в лидер на музикалната сцена. 

 

8 Въпрос: Кой композитор е имал проблем със слуха и е композирал 

въпреки глухотата си? 

Верен отговор:  Лудвиг ван Бетовен 

Допълнително пояснение: Лудвиг ван Бетовен пише „Симфония № 9“ по известна 

като „Ода на радостта“ (химнът на Европа ), по време когато е вече напълно глух. 

 

9 Въпрос: Какъв е по националност  е композиторът Ференц Лист ? 

Верен отговор: Унгарец 

Допълнително пояснение: Ференц Лист е роден в Кралство Унгария, Австрийска 

империя Той е унгарски пианист и композитор от романтичния период, един от 

най-известните изпълнители в Европа през 19 век. 

 

10 Въпрос: Кой е композиторът на операта "Травиата"? 

Верен отговор: Джузепе Верди 

Допълнително пояснение: Джузепе Фортунино Франческо Верди е италиански 

композитор от периода на Романтизма, автор главно на опери – Травиата, Аида, 

Трубадур, Набуко.  
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Европейски художници  

 

1 Въпрос: Жорж Брак и Пабло Пикасо са основоположници, на кой вид 

течение? 

Верен отговор: Кубизъм 

 Допълнително пояснение: Течението кубизъм възниква в началото на 20-ти век. 

Kyбизмът и ĸyбиcтичнaтa живoпиc тpъгвaт ĸaтo oтpицaниe нa дoгмитe нa 

aĸaдeмичнoтo изĸycтвo, a oт дpyгa cтpaнa cлeдвaт paзвитиeтo нa мoдepнизмa и 

пpинципитe, нaчepтaни oт Ceзaн. B пъpвитe ĸyбиcтични ĸapтини ce вплитaт и 

мoтиви oт пpимитивнoтo aфpиĸaнcĸo изĸycтвo. 

 

2 Въпрос: През кой век е създадена рисунката „Витрувианският човек“, 

илюстрираща идеалните пропорции на човешкото тяло? 

Верен отговор: 15 век 

Допълнително пояснение: „Витрувиански човек“ е известна скица, придружена с 

бележки от Леонардо да Винчи, нарисувана около 1490 г. в един от неговите 

дневници. 

 

3 Въпрос: Авторът на картината е един великите художници в 

историята на европейското изкуство и е сред видните представители на 

постимпресионизма. Кой е той? 

 Верен отговор: Винсент Ван Гог 

Допълнително пояснение:  Наименованието на картината е „Житно поле  с 

кипариси“. Ван Гог разглежда този 

слънчев пейзаж, като едно от най-

добрите си произведения и повтаря 

структурата три пъти. Първият 

вариант на „Житно поле с кипариси“ 

е само с молив и се намира в Музея 

на Ван Гог в Амстердам. Втората 

картина на кипарисите е рисувана 

през юли 1889 година, а третата 

картина от серията е завършена през септември същата година. 
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4   Въпрос: Посочете наименованието на единствената политически 

значима творба наПабло Пикасо създадена през 1937 г.  

Верен отговор: Герника 

 Допълнително пояснение: Герника изобразява неистова плетеница от шест 

човешки фигури (четири жени, 

мъж и дете), кон и бик. 

Действието се случва в рамките 

на клаустрофобичен интериор с 

нисък таван, под лампа, която 

сякаш ще се пръсне от светлина. 

В сцената ясно се чете 

емоционално и физическо 

следствие от война и насилие. 

Пикасо никога не е давал изрично обяснение на символиката зад всяка една от 

фигурите в Герника: "Нека публиката сама решава какво да види" - казвал той. 

Често тя била възприемана именно така, буквално  

 

5 Въпрос: Микеланджело бил много добре запознат с анатомията на 

човешкото тяло. По-важното е да се разбере  смисъла на зашифрованото 

послание в една от неговите най-известни рисунки  в Сикстинската Капела 

-  Бог не дава на човека само тяло. Кое е нещото с което се отличава и 

дава първенство на човека пред другите същества във Вселената? 

Верен отговор: Разумът 

 

Допълнително 

пояснение: 

Изображението на 

Бог очертава 

формата на 

човешкия мозък. 
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6 Въпрос: „Целувката“ („Любовници“)  картина от австрийския 

художник-символист Густав Климт изобразяваща двойка прегърнати мъж 

и жена, се смята за най-красивия апотеоз на мъжко-женското сливане. 

Вдъхновен от византийските икони в Равена, какъв материал е използвал 

Климт за да направи картината толкова уникална сама по себе си? 

Верен отговор: Злато 

Допълнително пояснение: Златен варак. В “Целувката” Густав Климт успешно 

полага, за първи път след 13 века прекъсване в Западна Европа, златен варак. 

Тази техника е била известна на нашите иконописци през всички векове от 

съществуването на иконографията. 

 

7 Въпрос: Кой е авторът  на тази  известна картина, основаваща се  на 

гръцкия мит за Нарцис – човек, обречен от боговете да се влюби в себе 

си, след като види отражението си във водата. 

Верен отговор: Салвадор Дали 

Допълнително пояснение:  

„Метаморфози на Нарцис“ е 

едно от най-красивите и 

символични произведения на 

Дали, за чието писане той 

приготвя специални четки и 

бои и дори усвоява работа с 

напълно непознати техники. 

Дали написва и малко 

лирическо стихотворение за 

картината, в което се сравни с главния герой, като на глас обявява, че той е 

Нарцис. 

 

8 Въпрос: Коя е най-известната картина на художникът Йожен 

Дьолакроа, която той създава  през есента на 1830 г., като тя става символ 

на Френската революция и на самия дух на Франция. 

Верен отговор: “Свободата води народа“ 
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Допълнително пояснение: „Свободата води народа“ (на френски: La Liberté guidant 

le peuple) е картина от Йожен Дьолакроа. Жена, олицетворяваща Свободата, води 

народа напред над телата на загиналите, като в едната ръка държи знамето на 

френската революция, а в другата – мускет. На главата си има фригийска шапка. 

Картината се намира в Лувъра. 

 

9 Въпрос: Кой е авторът на известната скулптора „Мислителят”? 

Верен Отговор: Г. Огюст Роден 

Допълнително пояснение: Мислителят (на френски: Le Penseur) е една от най-

известните скулптури на френския скулптор Огюст Роден. Той работи над нея от 

1880 г. до 1882 г. Оригиналът на скулптурата се намира в музея „Роден“ в Париж. 

 

10 На кой представител на пост-импресионизма е изобразеният 

портрет? 

Верен отговор: Пол Гоген 

 

 

Йожен Анри Пол Гоген е френски художник 

постимпресионист, известен с картините си от 

Таити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  © RCE                                                                                                                      17 |  
 

 

История на Европейския съюз  

 

1 Въпрос: Със създаването на коя европейска общност, се поставя 

начало на европейската интеграция?  

Верен отговор:  Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) 

Допълнително пояснение: През 1951 г. в Париж е подписан договорът за 

създаване на ЕОВС, който влиза в сила на 23 април 1952 г. Подписват го шест 

държави – Франция, Германия, Нидерландия, Белгия, Люксембург и Италия. 

Основната цел на ЕОВС е да гарантира мира в Европа чрез сближаване на 

държавите в областта на въглищата и стоманата. Това е първото европейско 

обединение, което бележи начало на европейската интеграция. 

 

2 Въпрос: Кои договори се наричат “Римски договори“?  

Верен отговор:  Договорите за създаване на Европейската икономическа 

общност (ЕИО) и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом)  

Допълнително пояснение: През 1957 г. в Рим се подписва Договорът за създаване 

на Европейската икономическа общност (ЕИО), заедно с Договорът за 

Европейската общност за атомна енергия (Евратом).  Подписани са от шестте 

държави – основателки на ЕОВС. Основните цели на тези две общности са 

създаването на общ пазар и насърчаване на развитието на ядрената индустрия на 

територията на членките. 

 

3 Въпрос: През коя година е първото разширяване на Европейската 

общност? 

Верен отговор:  1973 г. 

Допълнително пояснение: През 1973 г. към Европейската общност се 

присъединяват Ирландия, Дания и Обединеното кралство. След първото 

разширяване страните от шест стават девет. През този период Норвегия също 

подава молба за членство към Общността, но след негативния вот от проведения 

национален референдум, не успява да се присъедини. 
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4 Въпрос: Кои са страните от Средиземноморското разширяване? 

Верен отговор:  Гърция, Португалия и Испания 

Допълнително пояснение: Трите държави подават молба за членство след 

падането на авторитарните режими на териториите им. Основните мотиви за 

членството им в Общността са политически, геополитически и икономически. 

Гърция, Испания и Португалия искат да се стабилизират икономически, да 

стабилизират демокрациите си и да повишат международния си авторитет. 

Молбата на Гърция е одобрена първа и тя се присъединява към Общността през 

1981 г. Въпреки че Португалия има доста по-добри показатели от Испания, 

преговорите за двете държави се водят съвместно. През 1986 г. те също стават 

пълноправни членки на ЕО. 

 

5 Въпрос: Колко държави са се присъединили към Европейския съюз 

след 2008 г.? 

 Верен отговор: една  

Допълнително пояснение: Последното разширяване на ЕС става през 2013 г., 

когато към Съюза се присъединява Хърватия. Това е единствено разширяване след 

2008 г.  

 

6 Въпрос: Коя от държавите от Европейската общност е основният 

бенефициент на Общата селскостопанска политика (ОСП)?  

Верен отговор: Франция 

Допълнително пояснение: Общата селскостопанска политика е въведена в 

Общността през 1962 г. Основната ѝ цел е да подкрепя земеделските 

производители и да повишава селскостопанската производителност. Значителна 

част от бюджета на Европейската общност се влага именно в тази област. Най- 

облагодетелстваната от ОСП е Франция, защото тя разполага със значителен 

селскостопански сектор.  

 

7 Въпрос: Кои са трите цели на „Триптиха от Хага?“  

Верен отговор: завършване, разширяване и задълбочаване 
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Допълнително пояснение: През 1969 г. в Хага се свиква среща на високо равнище, 

на която се приема така нареченият Триптих от Хага. Той очертава три основни 

цели, които Общността трябва да изпълни, за да задвижи интеграционния процес 

– завършване, разширяване и задълбочаване. Завършването е свързано с 

осигуряването на собствени ресурси на Общността. Разширяването цели да отвори 

преговори с държавите, подали молба за членство. Последната фаза – 

задълбочаването, има за цел да постигне икономически и валутен съюз и 

координиране на общите политики. 

 

8 Въпрос: През коя година е подписан Договорът за Европейския съюз? 

Верен отговор: 1992 г. 

Допълнително пояснение: Договорът за Европейския съюз (ДЕС) е подписан на 7 

февруари 1992 г. в Маастрихт. С него се определят основните цели на Съюза 

както и управлението на неговите институции. Характерното за подписания в 

Маастрихт договор е, че определя тристълбовата структура на Европейския съюз. 

Освен това, ДЕС е и един от основните договори на Съюза, заедно с Договора за 

функциониране на ЕС (ДФЕС).   

 

9 Въпрос: Кой е първият председател на Върховния орган на ЕОВС? 

Верен отговор: Жан Моне 

Допълнително пояснение: През 1952 г. Жан Моне, който е смятан за един от 

бащите на европейските общности, става първия председател на Европейската 

общност за въглища и стомана. Мандатът му трае 2 години – до 1954 г.  

 

10 Въпрос: С какво се слага край на кризата на “празния стол“? 

Верен отговор: с Люксембургския компромис 

Допълнително пояснение: “Кризата на празния“ стол се нарича периодът, в който 

Франция, предявявайки претенции относно начина на гласуване, оттегля 

представителството си от срещите на Съвета на ЕИО. По този начин тя стопира 

работата на Общността за период от няколко месеца. Въпросът е решен с 

приемане на Люксембургския компромис през 1966 г. Чрез него гласуването с 

квалифицирано мнозинство се отхвърля и на всяка държава се предоставя право 

на вето, което може да използва, когато смята, че са засегнати нейни важни 

интереси. 
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Бащи основатели на ЕС 

 

1. Как се казва човекът (с френски произход), дал идеята за Европа 

като федерален съюз от държави?  

Верен отговор: Жан Моне  

Допълнително пояснение: Жан Моне чертае функционалния подход и 

представя европейското обединение , което трябва да започне от една малка, но 

много важна област – въгледобивът и металургията. Моне е баща на концепцията 

за интегриране „стъпка по стъпка“ на следвоенна Западна Европа, което да доведе 

до солидарност и единодействие между страните.   

 

2 Въпрос: Кой френски външен министър  представя идеята на Жан 

Моне чрез декларация на 9.05.1950?  

Верен отговор: Роберт Шуман 

Допълнително пояснение: Роберт Шуман е роден на 29 юни 1886 в Люксембург. 

Той смята, че единствено трайното помирение с Германия може да постави 

основите на обединена Европа. Той е депортиран в Германия през 1940 г., а след 

бягството си две години по-късно се включва във френската съпротива. На 9 

май 1950 г. Шуман, като министър на външните работи на Франция, предлага да 

се създаде обща европейска институция, която да контролира и управлява 

производството на въглища и стомана. Той прочита пред международни медии 

т.нар. Декларация „Шуман“. През април 1951 г. по идея на Франция договорът е 

подписан от Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия и Франция, като 

се учредява Европейската общност  за въглища и стомана (ЕОВС).  

 

3 Въпрос: Кой е първият председател на Европейската комисия от 

1958 до 1967 г.?  

Верен отговор: Валтер Халщайн  

Допълнително пояснение: Валтер Халщайн е роден на 17 ноември 1901 г. в град 

Майнц в югозападна Германия, той е  привърженик на федерална Европа със 

силна Комисия и Парламент. Като председател на Европейската 

комисия Халщайн работи за бързо създаване на Общия пазар. През 1951 г. той 

https://bg.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1886
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/1950
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1951
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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бива назначен за държавен секретар във федералното външно министерство, 

където той не само участва в създаването на ЕОВС, но и в опит за създаване на 

Европейска отбранителна общност, която да обединява бюджета, въоръжените 

сили и политиката в областта на въоръженията на западноевропейските страни (в 

последствие тя е неуспешна). Той участва също така в преговорите с Израел за 

изплащане на репарации на еврейския народ и играе важна роля в определяне на 

стратегията на германските външни отношения. „Доктрината Халщайн“ от 1955 г. 

представлява строго политическо споразумение Западна Германия да не 

установява дипломатически отношения със страни, които са признали Източна 

Германия (ГДР).  

 

4 Въпрос: Той е считан за един от най-великите германци на всички 

времена, поставя своя подпис от името на Федерална република Германия 

по време на сключването на договора за ЕОВС и Елисейския договор, 

който дава нов тласък в европейската интеграция. Кой е той? 

Верен отговор: Конрад Аденауер 

Допълнително пояснение: Конрад Аденауер е първият канцлер на ФРГ. Той е явен 

привърженик на обединението на Европа и на постигането на траен мир. Аденауер 

смята, че за успешното бъдеще на Германия, тя трябва да е в съюз със западните 

държави и затова подкрепя създаването на Европейската общност за въглища и 

стомана. По време на неговото управление е подписан и договорът за дружба с 

Франция, т.н. Елисейски договор, с който се поставя основата на нови 

взаимоотношения на сътрудничество между двете страни, важна стъпка за 

бъдещето на европейската интеграция.   

 

5 Въпрос: Кой е авторът на Манифеста от  Вентотене, който 

представя федералисткото виждане за Европа? 

Верен отговор: Алтиеро Спинели  

Допълнително пояснение: В Манифеста от Вентотене Алтиеро Спинели призовава 

за създаването на европейска конституция. Той предлага създаването на 

наднационална федерация от държави, която да направи невъзможна една 

бъдеща война.  
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6 Кои двама европейски лидери, полагащи усилия за укрепване на 

отношенията между Германия и Франция и подкрепящи стремежа към 

задълбочаване на европейската интеграция са представени на снимката?  

Верен отговор: Хелмут Кол и Франсоа Митеран  

Допълнително пояснение: Снимката е направена по повод на 70-тата годишнина 

от Първата световна война и показва напредъка в 

отношенията между двете страни и на Европа като 

цяло. Хелмут Кол е получил титлата „почетен 

гражданин на Европа“ за приноса му към 

европейската интеграция. Митеран пък от своя 

страна е поддръжник на разширяването на Съюза и 

подкрепя присъединяването на Испания и 

Португалия. Той е и един от хората, които настояват за подписването на Единния 

европейски акт.   

 

7 Въпрос: Как се казва министър-председателят на Италия от 1945 г. 

до 1953 г, при когото страната достига своя просперитет и подкрепя 

обединението на Западна Европа? 

Верен отговор: Алчиде де Гаспери  

Допълнително пояснение: Алчиде де Гаспери е италиански държавник е роден на 

3 април 1881 г. в Южен Тирол, привърженик на идеята за демокрация и свобода в 

Европа. Опитът му по време на фашизма и войната – той е в затвора между 1927 и 

1929 г., след което намира убежище във Ватикана, го довежда до убеждението, че 

само обединението на Европа може да предотврати тяхното 

повторение.  Де Гаспери подпомага инициативи, насочени към обединяването на 

Западна Европа, като работи по прилагането на плана „Маршал“ - създава тесни 

икономически връзки с другите европейски страни, и особено с Франция. Освен 

това той подкрепя плана „Шуман“ за основаване на Европейската общност за 

въглища и стомана и помага за разработването на идеята за обща европейска 

отбранителна политика.  

 

8 Въпрос: На кого е идеята за нов Договор за Европейския съюз, 

„Проект на договор за създаването на Европейски съюз“ от 80-те години? 

Верен отговор: Алтиеро Спинели  



   

  © RCE                                                                                                                      23 |  
 

Допълнително пояснение:Алтиеро Спинели и други привърженици на федерализма 

внасят предложение в Парламента за изработване на нов Договор за Европейския 

съюз, който да представлява конституцията на Европа. Предложението за т.нар. 

план „Спинели“ или „Проект на договор за създаването на Европейски съюз“ е 

прието от Парламента през 1984г. и макар тази идея да не е одобрена от 

държавите-членки, тя дава основа за Единния европейски акт и за Договора 

от Маастрихт.   

 

9 Въпрос: Кой е председателят на работния комитет, подготвящ 

Договора от Рим?  

Верен отговор: Пол-Анри Спаак  

Допълнително пояснение: След края на Втората световна война Пол-

Анри Спаак оказва подкрепа на Европейската общност за въглища и стомана и е 

привърженик на обединението на Европа. Той смята, че обединението на страните 

чрез обвързващи договорни отношение е най-ефиктивното средство за 

установяване на мир и стабилност на континента. Само чрез сътрудничество 

Европа ще успее да се възстанови. Той е и един от създателите на идеята за 

Бенелюкс. През 1955 г. на конференцията в Месина, Пол-Анри Спаак е избран от 

европейските лидери на тогавашните шест държави-членки за председател на 

комитета, т.нар. Комитет Спаак, чиято основна задача е създаването на общ 

пазар. Този комитет предлага европейска интеграция въз основа на общ пазар и 

интегриране на отраслите транспорт и атомна енергия. „Докладът Спаак“ води до 

подписването на Римските договори, с които се създава Европейската 

икономическа общност и Евратом.   

 

10 Въпрос: Той е нидерландец, международен банкер, бизнесмен и 

политик. В средата на 50-те години на ХХ век издава план кръстен на него, 

свързан с общоевропейския пазар. Кой е той?  

Верен отговорен: Йохан Вилем Байен 

Допълнително пояснение: Йохан Вилем Байен е роден на 2 май 1897 г. в 

Нидерландия. Първото му назначение е в нидерландското министерство на 

финансите, но през 1924 г. той преминава в банковата сфера и частния бизнес. 

По-късно Байен става президент на Банката за международни разплащания и 

директор на британско-нидерландската фирма за хранителни продукти Юниливър. 
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Важен  е приносът му за процеса на обединение на Европа, тъй като успява да 

убеди противопоставящите се сили в Нидерландия, както и в Европа, да приемат 

европейската интеграция. Неговият „план Байен“ е предложение за митнически 

съюз и широко икономическо сътрудничество на общ европейски пазар. 

Същността на плана е заложена в Римските договори през 1957 г. и оттогава 

представлява основата на Европейския съюз.  

 
 

Политики на ЕС 

 

1 Въпрос: Към коя политика принадлежи пакета “Мобилност”?  

Верен отговор: транспортната политика 

Допълнително обяснение: Пакета “Мобилност” е част от транспортната политика. 

Тази политика е важна от гледна точка на общия пазар и свободното движение 

стоки, хора и услуги, като по този начин подпомага развитието 

на инфраструктурната мрежа.   

 

2 Въпрос: Как се нарича политиката, при която в случай на големи 

бедствия или при извънредни хуманитарни ситуации Европейският съюз 

предоставя помощ на страни и народи както в Европа, така и извън 

нейните предели.  

Верен отговор: политиката за Хуманитарна помощ и гражданска защита   

Допълнително обяснение: Взети заедно, страните от ЕС са най-големият донор на 

хуманитарна помощ в света, като помагат на милиони хора всяка 

година. Спешната помощ може да бъде предоставена под формата на храна, 

подслон или оборудване, изпращане на специално оборудвани екипи или оценка и 

координация от експерти, изпратени на място. Екипите за оказване на помощ, 

експертите и оборудването от участващите страни се поддържат в готовност за 

бързо реагиране от страна на ЕС навсякъде по света. Помощта се предоставя чрез 

повече от 200 международни и местни организации и агенции партньори, с 

подкрепата на хиляди европейски доброволци.  

 

3 Въпрос: През коя година стартира една от най-старите политики на 

ЕС- общата селскостопанска политика? 

Верен отговор: 30 юли 1962 г. 
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Допълнително пояснение: Началото на една от най-старите политики на ЕС 

Обща селскостопанска политика (ОСП) е поставено на 30 юли 1962г. Основите на 

ОСП са поставени от нидерландския фермер Сико Мансхолт. Общата селско-

стопанска политика подпомага земеделските стопани, финансира развитието на 

селските райони и гарантира осигуряването на безопасни и висококачествени 

продукти на разумни цени, съобразно с опазването на околната среда.   

 

4 Въпрос: Коя е основната инвестиционна политика на ЕС? 

Верен отговор: Регионалната политика  

Допълнително пояснение: Регионалната политика е основната инвестиционна 

политика на Съюза. Нейната цел е създаването на нови работни места, 

повишаване на конкурентоспособността на предприятията, устойчиво развитие и 

икономически растеж, намаляване на бедността, социалната изолация и 

различията, наваксване на изоставането и подобряване на качеството на живот на 

гражданите във всички региони и градове в ЕС. Изпълнението на регионалната 

политика се изпълнява чрез фондове.   

 

5 Въпрос: Коя европейска политика се стреми към равни възможности 

и достъп до пазара на труда, закрила и приобщаване на гражданите в 

рамките на Съюза и справедливи условия на труд? 

Верен отговор: политиката за заетост и социални въпроси  

Допълнително пояснение: Това е политиката за заетост и социални въпроси - 

поради технологичният напредък, глобализацията и демографските промени се 

наблюдава голяма разлика в начина на живот и работа на европейците. ЕС 

активно разработва политики и законодателни предложения в отговор на тези 

предизвикателства. Трудовото законодателство на ЕС гарантира минимални нива 

на защита, които важат за всички, живеещи и работещи в Съюза. Специални 

правила на ЕС имат за цел да улеснят гражданите на Съюза да работят и живеят в 

други държави от ЕС, като в същото време се защитават техните права на 

социална сигурност, като здравно осигуряване и социални обезщетения.  

 

6 Въпрос: През коя година се създава политиката в областта на 

околната среда?  

Верен отговор: 1972 г. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=82
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=82
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Допълнително пояснение: По време на Европейския съвет, състоял се в Париж 

през октомври 1972 г., на който държавните или правителствените ръководители 

(след провеждането на първата конференция на ООН относно околната среда) 

заявяват необходимостта от политика на Общността в областта на околната среда, 

която да придружава икономическото развитие, и призовава за изготвянето на 

програма за действие. В Единния европейски акт от 1987 г. е въведен нов раздел 

„Околна среда“, чрез който се осигурява първото правно основание за обща 

политика в областта на околна среда с цел да се запази качеството на околната 

среда, да се защитава човешкото здраве и да се гарантира рационално използване 

на природните ресурси.  

 

7 Въпрос: Коя международна политика попада в изключителната 

компетентност на ЕС ?  

Верен отговор: обща търговска политика  

Допълнително пояснение: Търговската политика е от изключителната 

компетентност на ЕС. Това означава, че ЕС, а не държавите членки, договарят и 

сключват международните търговски споразумения. 

 

8 Въпрос: Коя европейска политика претърпява мащабна реформа в 

началото на 2000-та година? 

Верен отговор: Политиката за безопасност на храните 

Допълнително пояснение: В резултат на поредица от кризи, свързани с храните за 

хора и фуражите за животни (например появата на СЕГ и уплахата от 

диоксините) политиката за безопасност на храните на ЕС претърпява мащабна 

реформа в началото на 2000 г. Дефинира се подходът „от фермата до трапезата“, 

гарантиращ високо равнище на безопасност на всички етапи от процеса на 

производство и дистрибуция за всички хранителни продукти, пуснати на пазара в 

ЕС, независимо дали са произведени в рамките на ЕС или внесени от трети страни. 

Това законодателство съставлява комплексна и интегрирана система от правила, 

обхващащи цялата хранителна верига — от животинските фуражи и здравето на 

животните, растителна защита и производството на храни, до преработката, 

съхраняването, транспорта, вноса и износа, както и продажбите на дребно.  
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9 Въпрос: В коя политика на ЕС не се приемат директиви и регламенти 

и при решенията е необходимо съгласието на  всички държави членки?  

Верен отговор:  Общата външна политика и политиката за сигурност  

Допълнително пояснение: Общата външна политика и политика за сигурност не е 

подплатена със законови инструменти, тоест няма директиви и регламенти. При 

нея са налице съвместни действия, общи позиции и становища, декларации, 

заключения на Съвета и Европейския съюз. По-голямата част от решенията 

изискват съгласието на всички държави. Външната политика и политиката за 

сигурност цели разрешаването на конфликти и спазването на международните 

правила, запазвайки международното разбирателство.   

 

10 Въпрос: По силата на кой принцип, решенията трябва да се вземат 

най-близо до гражданите?  

Верен отговор: Принципът на субсидиарност 

Допълнително пояснение: 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. 

 

Институции на ЕС  

 

1 Въпрос: Кои са 3-те основни функции на Европейския парламент? 

Верен отговор: Законодателна, надзорна и бюджетна 

Допълнително пояснение: Парламентът  приема законодателство (съвместно с 

Съвета на Европейския съюз), взема решения свързани с международни 

споразумения, както и разширяването на ЕС, същевременно следи за спазване на 

демократичните принципи, бюджетните разходи и обсъжда въпроси свързани с 

бюджета на Съюза. 

 

2 Въпрос: С коя друга институция на ЕС, Европейският парламент 

приема законодателни актове, базирани на предложения на Европейската 

комисия? 

Верен отговор: Съвета на ЕС 



   

  © RCE                                                                                                                      28 |  
 

Допълнително пояснение: Съветът на Европейския съюз, съвместно с Европейския 

парламент, вземат решенията и законодателните актове  в ЕС  по предложение на 

Европейската комисия. 

 

3 Въпрос: Президент на коя институция е Урсула фон дер Лайен? 

Верен отговор: Европейската комисия 

Допълнително пояснение: Урсула Гертруд фон дер Лайен е германски политик, 

първата жена министър на отбраната на Германия. На 16 юли 2019 г. тя е 

назначена за председател на Европейската комисия. На 1 декември 2019 г. 

встъпва в длъжност като първата жена председател на Европейската комисия. 

Преди това е член на федералното правителство на Германия от 2005 до 2019 г, 

като е най-дълго служилият член на кабинета на Ангела Меркел. Членува в 

партията Християндемократически съюз (ХДС), която на свой ред е член на 

Европейската народна партия (ЕНП). 

 

4 Въпрос: Кой  заседава в Европейския съвет? 

Верен отговор: Държавните или правителствените глави 

Допълнително пояснение: Европейския съвет се събира около 4 пъти годишно, за 

да се обсъжда политическата посока на Съюза и основните му приоритети. 

Участниците са министрите председатели или президентите на държавите, в 

зависимост от политическата система в съответната държава. 

 

5 Въпрос: Коя европейска организация е наричана „Голяма Европа“ ? 

Верен  отговор: Съвета на Европа 

Допълнително пояснение: Съветът на Европа е политическа международна 

организация на страните от Европа (т.н. „Голяма Европа“ – 47 страни членки, за 

разлика от 27 страни членки на Европейския съюз), която работи за целите на 

европейската интеграция. Организацията насърчава сътрудничеството между 

всички държави в Европа в областта на човешките права, демократичното 

развитие и културното сътрудничество. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма 

правомощия да създава закони. Двете организации споделят общ флаг и химн. 

 

6 Въпрос: От колко комисари е съставена Европейската комисия? 

Верен отговор: 27 
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Допълнително пояснение: 27 комисари, по един за всяка държава. Те предлагат 

политики и законодателство, както и следят за тяхното спазване. 

 

7 Въпрос: Към коя институция може да се обърнете, ако 

законодателството на ЕС бива погазено от отделна страна членка? 

Верен отговор: Съда на Европейския съюз 

Допълнително пояснение: Съдът на Европейския съюз е институцията, която 

осигурява спазването на законодателството на Съюза, по еднакъв начин, във 

всички държави-членки.  

 

8 Въпрос: Къде е седалището на Европейската централна банка? 

Верен отговор: Във Франкфурт, Германия 

Допълнително пояснение: Европейската централна банка е основана през 1998 г. 

Франкфурт е петия по големина град в Германия и е глобален център за търговия, 

образование, финанси и икономика. След напускането на Обединеното кралство 

от ЕС, Франкфурт останава най-важния финансов център в Съюза. 

 

9 Въпрос: Коя институция е отговорна за общата външна политика? 

Верен отговор: Европейския съвет 

 

10 Въпрос: Кои са 3-те институции отговорни за изготвяне и приемане 

на законодателни актове, които образуват така наречения 

„институционален триъгълник “? 

Верен отговор: Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на 

ЕС 

Допълнително пояснение: Европейската комисия обсъжда и отправя предложения 

към Съвета на ЕС и Парламента, които след гласувния, могат да бъдат приети или 

отхвърлени 
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Право на ЕС  

 

1 Въпрос: При какви условия може да се задейства чл. 7 от ДЕС, който 

предвижда суспендиране на правото на засегната държава за гласуване в 

Съвета? 

Верен отговор: При тежко и продължително нарушаване от страна на 

държава членка на ценностите на ЕС – свобода, равенство, демокрация, 

върховенство на закона. 

Допълнителна пояснение:  Процедурата по член 7 цели да защити европейските 

ценности и е въведена с Договора от Амстердам от 1997 г. Предвидени са два 

механизма - първият е превантивен и се прилага, когато съществува ясен риск от 

нарушаване на европейските ценности, а вторият е свързан с налагането на 

санкции, когато вече е възникнало нарушение.  

 

2 Въпрос: Коя институция има право на законодателна инициатива в 

ЕС? 

Верен отговор: Европейската комисия  

Допълнителна пояснение: Европейската комисия е единствената институция, която 

има право на законодателна инициатива в ЕС. Европейската комисия е и пазител 

на Договорите, следейки за прилагането на Учредителните договори и вторичното 

европейско законодателство от държавите членки.  

 

3 Въпрос: Кои са институциите, които имат законодателни правомощия 

в ЕС? 

Верен отговор: Съветът на ЕС и Европейският парламент  

Допълнително пояснение: Обикновената законодателна процедура, която се 

прилага за по-голямата част от законодателството на ЕС предвижда равно участие 

на двете институции в законодателния процес. Европейската комисия изпраща 

законодателно предложение до Съвета и Парламента. След като изготвят своите 

становища, законодателното предложение следва да бъде гласувано от двете 

институции, за да влезе в сила. 

 

4 Въпрос: Какви видове са законодателните актове на ЕС? 

Верен отговор: регламенти и директиви и решения 
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Допълнителна пояснение: Регламентът цели осигуряване на еднакво прилагане на 

правото на Съюза във всички държави членки. Той обезсилва действието на 

националните норми, които са несъвместими със съществените разпоредби на 

регламента. Директивата е обвързваща за всички държави членки, до които е 

адресирана (една, няколко или всички), по отношение на резултата, който трябва 

да бъде постигнат, но оставя на националните органи избора на формите и 

средствата за нейното прилагане. Решенията се прилагат в тяхната цялост. 

 

5 Въпрос: Какво означава квалифицираното мнозинство при 

вземането на решения в ЕС?  

Верен отговор: 55% от държавите членки, които представляват най-малко 

65% от общото население на ЕС 

Допълнителна пояснение: Съгласно обикновената законодателна процедура 

Съветът действа с квалифицирано мнозинство при съвместно вземане на решения 

с Европейския парламент.  

На 1 ноември 2014 г. бе въведена нова процедура за гласуване с квалифицирано 

мнозинство - правилото на двойното мнозинство. Съгласно него, когато Съветът 

гласува предложение от Комисията или върховния представител на ЕС по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност, се постига 

квалифицирано мнозинство, ако са изпълнени тези две условия. 

 

6 Въпрос: Каква е ролята на Съда на ЕС? 

Верен отговор: да гарантира, че правото на ЕС се тълкува и прилага 

еднакво във всички страни от ЕС; гарантира, че страните членки и 

институциите на ЕС спазват правото на Съюза. 

Допълнителна пояснение: Съдът на ЕС има пет основни правомощия – да тълкува 

правото на ЕС (преюдициални запитване), да гарантира прилагане на правото 

чрез наказателни процедури за неизпълнение, да отменя правни актове на ЕС, да 

налага предприема действия от страна на ЕС , при искове за установяване на 

неправомерно бездействие, да санкционира институциите на ЕС за нанесени 

вреди, в резултат на действие или бездействие от страна на някоя от 

институциите. 

 

7 Въпрос: Какъв е съставът на Съда на ЕС? 

Верен отговор: Съд и Общ съд 
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Допълнителна пояснение: Съдът се занимава се с искания за преюдициални 

заключения от национални съдилища, някои жалби за отмяна и обжалвания. 

Общият съд се произнася се по жалби за отмяна, внесени от частни лица, 

дружества и – в някои случаи – правителства на страни от ЕС. На практика този 

съд се занимава главно със законодателството в областта на конкуренцията, 

държавните помощи, търговията, земеделието и търговските марки. 

 

8 Въпрос: Колко години е мандатът на съдиите и генералните адвокати 

в Съда на ЕС? 

Верен отговор: шест години 

Допълнителна пояснение: Съдиите и генералните адвокати се назначават 

съвместно от националните правителства с мандат от 6 години, който може да 

бъде подновяван. Съдиите във всеки съд избират председател за срок от 3 години, 

който може да бъде подновяван. 

 

9 Въпрос: Какво означава принципът на субсидиарност? 

Верен отговор: Съюзът се намесва само ако целите не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от държавите 

Допълнителна пояснение: Принципът на субсидиарност е официално въведен с 

Договора от Маастрихт. Той служи като критерий за регулиране на упражняването 

на неизключителна компетентност на Съюза. Той изключва намесата на Съюза, 

когато даден въпрос може да бъде уреден по ефикасен начин от държавите членки 

и легитимира упражняването на правомощия от страна на Съюза, когато 

държавите членки не са в състояние да постигнат в достатъчна степен целите на 

предвиденото действие и то може да има добавена стойност на равнището на 

Съюза. 

 

10 Въпрос: Какво означава твърдението, че  правото на Европейския 

съюз има примат над националните законодателства на държавите 

членки? 

Верен отговор: В случай, на противоречие с националното законодателство, 

европейското право има превес.  
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Допълнителна пояснение: Всеки националния съд при разглеждане на дела в 

рамките на собствената му юрисдикция трябва да прилага правото на Европейския 

съюз в неговата цялост и да не прилага разпоредби на националното 

законодателство, които му противоречат. В тази връзка Европейският съд е приел 

редица решения, които указват как националните съдилища да уреждат 

конфликтите, възникващи между правото на Европейския съюз и националните 

законодателства. 

 

Европейски парламент  

 

1 Въпрос: От какво зависи броя на представителите на една държава в 

Европейския парламент? 

Верен отговор: От населението ѝ 

Допълнително пояснение: Броят на членовете на Парламента за всяка страна е 

приблизително пропорционален на нейното население, но това е в съответствие с 

принципа на регресивна пропорционалност: никоя страна не може да има по-

малко от 6 и повече от 96 евродепутати.. Членовете на ЕП се групират по 

политическа принадлежност, а не по националност. 

 

2 Въпрос: Колко са седалищата на Европейския парламент и къде са 

те?  

Верен отговор: 3 – Страсбург, Брюксел и Люксембург 

Допълнително пояснение: Членовете на ЕП разделят своето време между своите 

избирателни райони, Страсбург, където се провеждат 12 месечни сесии, и 

Брюксел, където те присъстват на допълнителни пленарни заседания, както и на 

заседания на комисии и политически групи. В Люксембург е част от 

администрацията на Европейския парламент. 

 

3 Въпрос: В кои 5 страни избирателите са задължени със закон да 

участват в изборите за Европейски парламент?  

Верен отговор: Белгия, България, Гърция, Кипър и Люксембург 
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Допълнително пояснение: В България с промени в изборното законодателство 

през 2016 година се въвежда задължително гласуване на избори за местна власт, 

парламентарни избори и избори за Европейски парламент. Въпреки че е 

задължително, не е предвидена реална санкция за неизпълнение на 

задължението. 

 

4 Въпрос: Колко са парламентарните групи в настоящия мандат на 

Европейския парламент? 

Верен отговор: седем 

Допълнително пояснение: Членовете на ЕП получават място в заседателната зала 

според своята политическа принадлежност. Евродепутатите се обединяват по 

политически, а не по национален принцип. Понастоящем в Европейския парламент 

има 7 политически групи (Християндемократи, Група на социалистите и 

демократите, Група „Обнови Европа“ , Група на Зелените, Група "Идентичност и 

демокрация", Европейски консерватори и реформисти, Конфедеративна група на 

обединената европейска левица). 

 

5 Въпрос: Коя страна е с най-висок дял на жени представители в ЕП? 

Верен отговор: Малта  

Допълнително пояснение: 67% процента от представителите на Малта в ЕП са 

жени, следвана от Ирландия и Швеция с по 55 % 

 

6 Въпрос: Колко са постоянните комисии в Европейския парламент? 

Верен отговор: 20 постоянни комисии 

Допълнително пояснение: С цел подготовка на работата на пленарните сесии на 

Парламента членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от 

които е специализирана в дадена област. Техният политически спектър отразява 

състава на Парламента. Комисиите изготвят, изменят и приемат законодателни 

предложения и доклади по собствена инициатива. Те разглеждат предложенията 

на Комисията и Съвета и, ако това е необходимо, съставят доклад, който се 

представя на пленарното заседание. 
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7 Въпрос: Колко години е мандатът на председателят на Европейския 

парламент ? 

Верен Отговор: две години и половина 

Допълнително пояснение: Председателят се избира за две години и половина, т.е. 

за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят 

представлява Европейския парламент извън рамките на институцията и в 

отношенията на Парламента с останалите институции на ЕС. 

Председателят ръководи работата на Европейския парламент и неговите органи 

както и разискванията по време на пленарните заседания и съблюдава спазването 

на Правилника за дейността. Председателят на ЕП подписва заедно с 

председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно 

обикновената законодателна процедура. 

 

8 Въпрос: Колко години е мандатът на Европейския парламент? 

Верен отговор:  Съставът на ЕП се избира на всеки пет години от 

гражданите на страните-членки на ЕС. 

Допълнително пояснение: Европейският парламент е основан през 1952 г. като 

Общо събрание на Европейската общност за въглища и стомана, а през 1962 г. — 

като Европейски парламент. Първите избори за Европейски парламент са 

проведени през 1979 г.  

 

9 Въпрос: Какви са изискванията за формиране на парламентарна 

група в ЕП? 

Верен отговор: Необходими са най-малко 25 депутати, които представляват 

поне една четвърт от страните в ЕС.  

Допълнително пояснение: Членовете на ЕО нямат право да членуват в повече от 

една парламентарна група. 

 

10 Въпрос: Какви са правомощията на Европейския парламент? 

Верен отговор: Законодателни, бюджетни и надзорни 

Допълнително пояснение: Европейският парламент приема законите и съставя 

бюджета на ЕС, заедно със Съвета на ЕС, одобрява многогодишната финансова 



   

  © RCE                                                                                                                      36 |  
 

рамка, осъществява демократичен надзор на всички институции на ЕС, избира 

председател на Комисията и одобрява Комисията като орган. Може да гласува вот 

на недоверие, който задължава Комисията да подаде оставка. 

 

Столици на държавите от ЕС  

 

1. Въпрос: Коя е столицата на Литва? 

Верен отговор: Вилнюс 

Допълнително пояснение: Вилнюс е столицата на Република Литва - една от трите 

балтийски държави в Северна Европа, освен Естония и Латвия. Литва се 

присъединява към Европейския съюз на 1 май 2004 г. 

 

2 Въпрос: Коя е столицата на Латвия? 

Верен отговор: Рига 

Допълнително пояснение: Рига е столицата на Латвия и главен търговски, 

културен, индустриален и финансов център на страната. Разположен е на двата 

бряга на река Даугава, точно където тя се влива в Балтийско море. Населението 

на града е 705 703 души. Рига е най-големият град в трите Балтийски държави и е 

третият по големина град, разположен на Балтийско море след Санкт Петербург и 

Стокхолм. 

 

3 Въпрос: Коя е най-старата столица в ЕС? 

Верен отговор: Атина 

Допълнително пояснение: Атина е столицата на Гърция и съществува от повече от 

3400 години. 

 

4 Въпрос: Коя е европейската столица с най-голямо население? 

Верен отговор: Берлин 

Допълнително пояснение: В столицата на Германия живеят около 3,7 млн. души. 

 

5 Въпрос: Коя е най-малката столица в ЕС? 

Верен отговор: Валета 
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Допълнително пояснение: Валета, столицата на Малта, е призната за град на 

световното културно наследство и европейски град на изкуството - особено заради 

дизайните си в бароков стил. 

 

6 Въпрос: Коя е европейската столица с най-гъста концентрация на 

музеи, на кв. км? 

Верен отговор: Амстердам 

 

7 Въпрос: Коя е европейската столица, която се намира най на север? 

Верен отговор: Рейкявик 

Допълнително пояснение: Най-северната столица не само в ЕС, но и в света, 

Рейкявик, е дом на половината от населението на Исландия. 

 

8 Въпрос: В коя европейска столица се намира най-старият зоопарк? 

Верен отговор: Виена 

Допълнително пояснение: Избран за най-добрия европейски зоопарк и дом на над 

700 животински вида, Виенският зоопарк е най-старият зоопарк в света. 

 

9 Въпрос: Коя е най-слънчевата столица в ЕС? 

Верен отговор: Мадрид 

Допълнително пояснение: Мадрид е най-слънчевият град в Европа, със средно 

около 250 слънчеви дни годишно. 

 

10 Въпрос: Коя е единствената столица в ЕС, която е разделена от ООН, 

с ограничителна линия? 

Верен отговор: Никозия 

Допълнително пояснение: Създадената от Организацията на обединените нации 

„Зелена линия“разделя Никозия на северна турска част и южна гръцка част. 

Северната част на Никозия е столицата на Северен Кипър, фактическа държава, 

която международната общност смята за окупирана кипърска територия. 
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България в ЕС  

 

1 Въпрос: При кой президент България става пълноправен член на 

ЕС?  

Верен отговор: Георги Първанов  

Допълнително пояснение: Георги Първанов  - роден на 28 юни 1957 г. Той 

е бивш президент на България (2002 г. – 2012 г.) и лидер на Българската 

социалистическа партия.  

 

2 Въпрос: През коя година е българското председателство в Съвета на 

ЕС? 

Верен отговор: януари - юни 2018 г. 

Допълнително пояснение: Председателството в Съвета на ЕС е на ротационен 

принцип между държавите-членки на всеки 6 месеца. България осъществи 

председателството от януари 2018 г. и продължи до края на юни 2018 г. По време 

на това председателство се проведе среща на върха в София - за Западните 

Балкани. Председателството на България работи в областта на четири 

приоритетни теми:   

 Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално 

сближаване;  

 Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;  

 Сигурност и стабилност в силна и единна Европа;  

 Цифрова икономика и умения на бъдещето.  

 

3 Въпрос: Кой е предложеният от България комисар в настоящата 

Европейска комисия?  

Верен отговор: Мария Габриел   

Допълнително пояснение: Мария Габриел се занимава в полето на иновациите, 

научните изследвания, културата, образованието и младежта. Някои от нейните 

отговорности са да ръководи работата на Комисията по създаването на Европейско 

пространство за образование до 2025 г. – премахване на пречките, подобряване 

на достъпа и улесняване на прехвърлянето между образователните системи в 

различните държави, Осигуряване на взаимно допълване между приоритетите в 

областта на научните изследвания, политиката и икономиката, насърчаване на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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високите постижения и създаването на мрежи между европейските университети и 

прилагане на инициативата за европейските университети, актуализиране на 

плана за действие в областта на цифровото образование и повишаване на 

осведомеността относно дезинформацията и други онлайн заплахи и много други. 

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена 

„представителство“.  

 

4 Въпрос: През коя година започват преговорите между България и 

ЕС?  

Верен отговор: 15 февруари 2000 г.  

Допълнително пояснение: Преговорите за присъединяване на България към ЕС са 

открити официално  на първото заседание на Междуправителствата конференция 

по време на португалското председателство. През 2000 г. е отменен и визовият 

режим за българските граждани.  

 

5 Въпрос: В кои области е насрочен мониторинг на България след 

присъединяването ѝ през 2007 г. поради незадоволителен напредък в тези 

области?  

Верен отговор: съдебна реформа, корупция и организирана престъпност  

Допълнително пояснение: След присъединяването си към ЕС  България все още 

имаше някои проблеми с реформите в областта на съдебната система, корупцията 

и организираната престъпност. Поради това Европейската Комисия създаде 

механизъм за сътрудничество и проверка, който да следи правилното прилагане 

на реформите и да подпомогне тяхното изпълнение. Всяка година Комисията 

представя доклад по отношение на напредъка на България.  

 

6 Въпрос: Кога България подава молба за членство в ЕС?  

Верен отговор: 16 декември 1995 г.  

Допълнително пояснение: По време на третата среща на държавните и 

правителствени ръководители в рамките на Европейския съвет в Мадрид  е 

връчена молбата на Република България за членство в ЕС. Европейският 

съвет възлага на Европейската комисия да изготви становища върху молбите за 

членство на асоциираните страни.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
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7 Въпрос: През коя година влиза в сила Споразумението за 

асоцииране на България?  

Верен отговор: 1 февруари 1995 г.  

Допълнително пояснение: На 8 март 1993 г. се подписва Европейското 

споразумение за асоцииране и Временното споразумение за търговия и свързаните 

с нея въпроси. Споразумението за асоцииране влиза в сила от 1 февруари 

1995г. Споразумението за асоцииране представлява увеличаване на влиянието на 

ЕС в дадената държава без тя да има пълноправно членство. 

 

8 Въпрос: Колко европейски депутати от България има в момента в 

Европейския парламент? 

Верен отговор: 17  

Допълнително пояснение: В момента в Европейския парламент България има 17 

членове- европейски депутати. Членовете на Европейския парламент се избират 

пряко от европейските граждани. Разпределението на местата в Парламента става 

на принципа на „регресивната пропорционалност“, при който по-малките държави 

получават повече места, отколкото биха имали при обикновената 

пропорционалност. След Брекзит България остава със същия брой депутати, както 

и по време на членството на Великобритания.  

 

9 Въпрос: През коя година българските граждани вече имат достъп до 

трудовия пазар на целия ЕС без ограничения?  

Верен отговор: 2014 г.  

Допълнително пояснение: През 2014 г. гражданите на Република България вече 

имат свободен достъп, без ограничения до пазара на труда в целия Съюз. 

Страните имаха право да наложат 7 години преходен период, с който да ограничат 

достъпа до своите трудови пазари, като в случая с България, този преходен 

период изтече през 2014 г.   

 

10  Въпрос: Колко преговорни глави има в преговорите между България 

и ЕС? 

Верен отговор: 31 
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Допълнително пояснение: Преговорите между България и ЕС започват през 2000 г. 

Преговорните глави са общо 31 като част от тях са „Обща външна политика и 

политика за сигурност“, „Външни отношения“, „Образование и професионално 

обучение“, „Малки и средни предприятия“, „Наука и изследвания“, „Данъчна 

политика“, „Околна среда“, „Митнически съюз“и други.  

 

Еврото  

 

1 Въпрос: Какво представлява еврозона?  

Верен отговор:  Еврозоната е колективното название на всички държави от 

ЕС, които са приели еврото като собствена валута 

Допълнително пояснение: Всички държави от ЕС са част от Икономическия и 

паричен съюз и генерират политики в подкрепа на икономическите му цели. Някои 

членки обаче са стигнали по-далеч, като са заменили националните си валути с 

единната валута на Съюза – еврото.  Съответно те се причисляват към еврозоната, 

към която спадат всички държави, които използват еврото като национална 

валута.  

 

2 Въпрос: През коя година е създадена еврозоната?  

Верен отговор:  1999 г. 

Допълнително пояснение: С въвеждането на еврото автоматично се създава и 

еврозоната. Еврото е въведено за пръв път на 1 януари 1999 г. като “невидима 

валута“, използвана само за безналични плащания. Този период е преходен и трае 

3 години - до 2002 г., когато евромонети и евробанкноти са пуснати официално в 

обръщение. 

 

3 Въпрос: Кой е договорът, който полага основите на еврото?  

Верен отговор:  Договорът от Маастрихт 

Допълнително пояснение: Единната европейска парична единица като средство за 

задълбочаване на икономическата интеграцията, стои на дневен ред още от 60-те 

години на XX век. Поради кризите на 70-те, самият проект е стопиран и 

възобновен чак през 80-те. В Договора от Маастрихт, подписан през 1992 г, са 
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предвидени три етапа, които ще доведат до прилагането на единна парична 

политика и постепенното въвеждане на еврото. 

 

4 Въпрос:  Коя е европейската институцията, която управлява еврото?  

Верен отговор: Европейската централна банка (ЕЦБ) 

Допълнителна пояснение: Европейската централна банка е официална институция 

на ЕС, основана през 1998 г. Тя управлява еврото и провежда икономическата и 

паричната политика на Съюза. Основната ѝ цел е да поддържа ценовата 

стабилност, която е важна за растежа на икономиката. 

 

5 Въпрос:  Какво трябва да направят държавите, за да се присъединят 

към еврозоната?  

Верен отговор: да изпълнят критериите за конвергентност – т. н. 

Маастрихтски критерии 

Допълнително пояснение: Договорът от Маастрихт установява критерии, с които 

да може да се определя дали дадена държава е готова да приеме еврото. Така 

наречените “критерии за конвергентност“ са важни, защото те гарантират 

стабилността в еврозоната дори и след присъединяването на нови държави. Чрез 

тях се изисква членките да имат конкретни стойности в следните области: 

инфлация, външен дълг, лихвени проценти и обменен курс. 

 

6 Въпрос: Кои страни членки още от създаването на еврозоната, имат 

право да не приемат еврото като собствена валута?  

Верен отговор: Дания и Обединеното кралство 

Допълнително пояснение: За Дания е в сила клауза за неучастие (opt-out) в 

еврозоната, която е включена в протоколите, приложени към Договора. Правото 

на неучастие е задействано, след като в държавата е проведен референдум през 

1992 г., чиито резултати отхвърлят приемането на еврото. С цел да не се бави 

проектът за задълбочаване на икономическата интеграция, се договаря 

изключение от общата валута, което означава, че държавата може да се 

присъедини към нея само, ако желае. Великобритания също е се е ползвала с това 

изключение.  
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7 Въпрос: Коя е най – старата членка на ЕС, която все още не е влязла в 

еврозоната? 

Верен отговор: Швеция 

Допълнително пояснение: Швеция се присъединява към Европейския съюз през 

1995 г. На референдум шведите отказват да заменят националната си парична 

единица с еврото.  

 

8 Въпрос: Съществуват ли държави, които са приели еврото, но не 

участват в еврозоната? Как става това?  

Верен отговор: Да, това става, когато дадена държава е въвела еврото като 

национална валута, но не членува в ЕС, следователно не е част от 

еврозоната 

Допълнително пояснение: Чрез специални парични споразумения със Съюза, 

държава, която не е негова членка, може да въведе еврото като собствена валута. 

В този случай обаче, страната не е част от еврозоната. Такъв е казусът със Сан 

Марино, Андора, Ватикана и Монако. 

 

9 Въпрос: Колко държави от ЕС членуват в еврозоната към 2020 г.? 

 Верен отговор: 19 

Допълнително пояснение: Към 2020 г. в еврозоната са  Австрия, Белгия, Кипър, 

Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, 

Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, 

Испания. 

 

10 Въпрос: Как се нарича предшественикът на еврото?  

Верен отговор: ЕКЮ (ECU) 

Допълнително пояснение: През 1979 г. се създава Европейската валутна система, 

в рамките на която се въвежда ЕКЮ (ECU – European Currency Unit – Европейска 

валутна единица). Основната му цел е да стабилизира обменните нива на валутите 

на страните членки. Важно е да се отбележи, че то не се използва като физическо 

платежно средство и от него не са сечени монети или печатани банкноти. 

Използвано е само като платежно средство между централните банки и като 

изчислителна единица в бюджета на Общността. През 1999 г. е заменено от 

еврото. 
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Шенгенско пространство 

 

1 Въпрос: С какво се характеризира Шенгенското пространство? 

Верен отговор: Свободно движение на хора без граничен контрол 

Допълнително пояснение: Шенгенското пространство е зона на свобода, сигурност 

и правосъдие, в рамките, на което е премахнат граничния контрол по вътрешните 

граници. 

 

2 Въпрос: Къде е било договорено споразумението? 

Верен отговор: В Шенген, Люксембург 

Допълнително пояснение: Подписано на борда на кораба „Принцеса Мария-

Астрид“, в Шенген, Люксембург (град край границата с Франция и Германия), 

между 5 от тогавашните 10 страни-членки на Европейската общност: Белгия, 

Федерална република Германия, Люксембург, Нидерландия, Франция.  

 

3 Въпрос: Кога е сключено Шенгенското споразумение? 

Верен отговор: На 14 юни 1985 г. 

Допълнително пояснение: На споразумението е да премахне граничните 

контролно-пропускателни пунктове в шенгенското пространство и да съгласува 

контрола по външните граници. 

 

4 Въпрос: Колко държави са част от Шенгенското пространство към 

днешна дата? 

       Верен отговор: 26 - 22 страни членки на ЕС и 4 страни извън ЕС 

Допълнително пояснение: От страните в ЕС не участват само пет. Ирландия е 

договорила правото си да остане извън зоната, като тя има общо пространство за 

пътувания с Великобритания. България, Кипър, Румъния и Хърватия все още не са 

в това пространство. Другите четири страни, които са част от Шенгенската зона, 

са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. 

 

5 Въпрос: Кои държави членки на Европейския съюз НЕ са в 

Шенгенското пространство? 

Верен отговор: Ирландия, България, Румъния, Хърватия и Кипър 
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Допълнително пояснение: От страните в ЕС не участват само пет. Ирландия е 

договорила правото си да остане извън зоната, като тя има общо пространство за 

пътувания с Великобритания. България, Кипър, Румъния и Хърватия все още не са 

в това пространство  

 

6 Въпрос: Кои държави, които НЕ са част от Европейския съюз са  част 

от Шенгенското пространство? 

Верен отговор: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщай. 

 

7 Въпрос: Какъв е приблизително процентът на сухопътната граница 

на Шенгенското пространство? 

Верен отговор: около 20%  

Допълнителна пояснение: Външната граница на Шенгенското пространство е с 

дължина над 50 000 км (80 % от нея е водна, а 20 % е сухопътна) и обхваща 

стотици летищни, морски и сухопътни гранични контролно-пропускателни 

пунктове 

 

8 Въпрос: Какво означава Шенгенско сътрудничество? 

Верен отговор: Зсилено и ефективно сътрудничество между полицейските, 

митническите, съдебните органи и органите за контрол на външните 

граници на всички държави-членки, налагащо се поради премахването на 

вътрешните граници.  

 

9 Въпрос: Какво представлява Шенгенската информационна система? 

Верен отговор: Единна информационна система, която дава възможност на 

полицейските, миграционните, съдебните и други органи да въвеждат и 

правят справки по различни сигнали.  

Допълнителна пояснение: Шенгенската информационна система (ШИС) е 

създадена, за да помогне за поддържането на вътрешната сигурност в 

шенгенските държави при отсъствието на граничен контрол по вътрешните 

граници. Дава възможност на службите да въвеждат и правят справки по сигнали 

за изчезнали лица, за лица или предмети, свързани с престъпление, и за граждани 

на държави, които не членки на ЕС, на които не се разрешава влизането или 

пребиваването в Шенгенското пространство. По този начин ШИС е крайъгълен 
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камък на сътрудничеството в областта на правоприлагането. Същевременно тя 

допринася в голяма степен за защитата на външната шенгенска граница. 

 

10 Въпрос: Какъв е броят на населението в Шенгенското 

пространството? 

Верен отговор: Около 400 000 000 души 

  

 

Европейски програми  

 

1 Въпрос: Коя е програмата, по която хиляди младежи, всяка година, 

от всички европейски държави осъществяват мечтите си, като обикалят 

нови държави, обучават се в тях или просто изпълняват даден проект и 

кога е поставено нейното начало?  

Верен отговор: Еразъм+   

Допълнително пояснение: Програмата Еразъм стартира на 13 юни 1987 г. с цел да 

се подпомогнат младите европейски граждани в желанието им да учат в други 

европейски страни. Днес тя е преобразувана в „Еразъм+“ и подпомага 

образованието, обучението и спорта в Европа, като дава възможност за обучение 

и получаване на опит в чужбина и допринася за постигането на стратегическите 

цели в областта на образованието. Нейният бюджет от 14,7 млрд. евро ще 

предостави възможности на повече от 4 млн. европейци да учат, да се обучават и 

да получат опит в чужбина.  

 

2 Въпрос: Как се казва програмата, чиито цели са насочени към 

повишаване на конкурентоспособността в сферите на културата и 

творчеството чрез подкрепа за транснационално разпространение на 

културни произведения, към защита и насърчаване на европейското 

езиково и културно разнообразие, укрепване на финансовия капацитет 

на МСП в тези сектори.  

Верен отговор: Програма „Творческа Европа“ 

Допълнително пояснение: Програма „Творческа Европа“  обединява подпрограма 

„Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и 



   

  © RCE                                                                                                                      47 |  
 

подпрограма „MEДИА“, която инвестира в развитие на кино и телевизионни 

филмови проекти и видео игри, подпомага фестивали, прави възможно 

разпространението на европейски филми чрез подкрепа за дистрибутори, 

акцентира върху филмовото образование и професионалния тренинг. В държавите 

участнички има специални информационни бюра по тази програма наречени 

„Бюра Творческа Европа“. Те предоставят информация за програмата и я 

популяризират.   

 

3 Въпрос: Коя програма подпомага малките и средни предприятия?  

Верен отговор: Програмата за конкурентоспособност на малките и средни 

предприятия  

Допълнително пояснение: По програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средни предприятия са предвидени 2,5 млрд. евро. Тя 

работи в четири основни направления: Подобряване достъпа до финансиране за 

МСП под формата на капиталови и дългови инструменти; Подобряване достъпа до 

пазарите за МСП в световен мащаб; Подобряване на рамковите условия за 

конкурентоспособност на предприятията; насърчаване на предприемачеството. 

 

4 Въпрос: Как се наричат програмите, свързани с преодоляване на 

предизвикателствата в граничните райони, укрепването на 

сътрудничеството и обмяната на опит между различните региони?  

Верен отговор: Програма за европейско териториално сътрудничество 

Допълнително пояснение: Програми за европейско териториално сътрудничество. 

В зависимост от териториите, които обхващат те биват програми за трансгранично, 

междурегионално и транснационално сътрудничество. 

 

5 Въпрос: Кои програми наричаме рамкови?  

Верен отговор: Рамкови програми са тези, които групират в себе си други 

подпрограми в обща рамка  

Допълнително пояснение: По този начин се улеснява управлението на програмите 

в съответната сфера. Пример за такава е програмата „Хоризонт 2020“ за научни 

изследвания и иновации.  
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6 Въпрос: Как се нарича програма за обмен, помощ и обучение за 

защита на еврото от фалшифициране? 

Верен отговор: „Перикъл 2020“ 

Допълнително пояснение: „Перикъл 2020“ е програма за обмен, помощ и обучение 

за защита на еврото срещу фалшифициране. Тя цели да гарантира доверието на 

гражданите, фирмите и финансовите институции  в истинността на банкнотите и 

монетите. Тя се стреми да подпомага мерките, предприети от националните 

държави и да избягва измами свързани с валутата. 

 

7 Въпрос: Коя е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации? 

Верен отговор: „Хоризонт 2020“ 

Допълнително пояснение: „Хоризонт 2020“ е най-голямата програма на ЕС за 

научни изследвания и иновации, с почти 80 милиарда евро налично финансиране 

за 7 години (2014 г. до 2020 г.) - в допълнение към частната инвестиция, която 

тези пари ще привлекат. Тя е финансовият инструмент за прилагането на 

иновациите, откритията и цели осигуряването на глобалната 

конкурентоспособност на Съюза. Програмата е в основата на плана на ЕС за 

устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж и работни места.   

 

Паметници в ЕС   

 

1 Въпрос: Кой е най-стария паметник в Европа? 

 Верен отговор: Кернът на Барненес  

 Допълнително пояснение: Кернът на Барненес е най-старият паметник. Той се 

намира в Бретан, Франция. Построен е през 5 век пр.н.е. 

 

2 Въпрос: Кога е построена Айфеловата кула? 

Верен отговор: 1889 г. 

Допълнително пояснение: Кулата се строи от 1887 г. до 1889 г. 

Както знаем, тя се намира в Париж, Франция. Името и идва от архитекта, чиято 

фирма я строи – Густаф Айфел. 
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3 Въпрос: Колко паметници има в София? 

       Верен отговор: Има 187 паметници в София 

 

4 Въпрос: Кой е най-големият паметник в България? 

Верен отговор: Паметника на Създателите на Българската държава 

Допълнително пояснение: Паметника на Създателите на Българската държава е 

най-големият паметник в България. Той се намира на платото над Шумен, и се 

отваря за посещение на 28 ноември 1981 г. 

 

5 Въпрос: Колко паметници има в България? 

Верен отговор: В момента в България има 2182 паметници 

 

6 Въпрос: Кой  се определя паметниците на културата? 

Верен отговор: Националния институт за паметниците на културата. 

 

7 Въпрос: Колко време се строи Триумфалната арка в Париж? 

Верен отговор: 30 Години 

Допълнително пояснение: Триумфалната арка е поръчана от Наполеон, след 

победата при Аустерлиц.  

 

8 Въпрос: Коя е най-високата статуя в Европа? 

Верен отговор: „Родината майка зове“ 

    Допълнително пояснение: Тази статуя е построена през 60-те години на миналия 

век. Има височина от 85 метра. Намира се във Волгоград, Русия. 

 

9 Въпрос: На колко градуса е наклонена кулата в Пиза? 

 Верен отговор: Около 4 градуса (3.97) 

      Допълнително пояснение: Преди да бъде реконструирана, кулата е била на 

около 5.5 градуса. Тя започва да се наклонява докато ощесе изгражда в  в 12 век. 

 

10 Въпрос: Коя е най-старата дървена статуя в Европа? 

  Верен отговор: „Светото лице от Лука“ 

Допълнително пояснение: Статуята е направена  между 770-780 г. Тя е 2.4 м. 

висока и се намира в Лука, Италия. 
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Европейски личности  

 

1 Въпрос: Коя е първата жена председател на Европейския парламент ? 

Верен отговор: Симон Вейл  

Допълнителни пояснения: Юрист и политик, Симон Вейл е министър на 

здравеопазването на Франция между 1974 г. и 1979 г. През същата година става 

член на Европейския парламент и е избрана за негов председател, като остава на 

този пост до 1982 г. Така тя става председател на първия пряко избран парламент 

и първата жена председател. 

 

2 Въпрос: Кои две европейски фигури са защитили интереса на 

България за нейното национално освобождение? 

Верен отговор: Уилям Гладстон, Джузепе Гарибалди 

Допълнително пояснения: Уилям Гладстон, дългогодишен министър-председател 

на Великобритания, осъжда действията на Османската империя през Априлското 

въстание и защитава българската кауза. Джузепе Гарибалди, италиански генерал 

и революционер, също изразява своята подкрепа след въстанието. 

 

3 Въпрос: Коя европейска фигура произнася декларацията 

предлагаща формирането на Европейската общност за въглища и стомана 

(ЕОВС)? 

Верен отговор:  Робер Шуман 

Допълнително пояснение: На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните 

работи на Франция, обявява така наречената „Декларация Шуман“. 

 

4 Въпрос: На кой политик принадлежат тези думи: „Трябва да 

построим един вид Съединени европейски щати“? 

Верен отговор:  Уинстън Чърчил 

Допълнително пояснение: На 19 септемви 1946 г. Чърчил произнася речта си пред 

студенти и преподаватели в Цюрихския университет с която призовава за 

Европейски съединени щати. 
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5 Въпрос: Коя европейска страна има най-много наградени личности с 

Нобелова награда? 

Верен отговор:  Обединеното кралство 

Допълнителни пояснения: След САЩ, на първо място в света с 380 награди, се 

нарежда Обединеното кралство със 132, последвана от Германия, Франция и 

Русия. 

 

6 Въпрос: В коя днешна страна е роден откривателя на Америка 

Христофор Колумб? 

   Верен отговор:  Италия 

Допълнителни пояснения: Христофор Колумб е роден през 1451 г. в територията 

на Република Генуа, сегашна Италия. 

 

7 Въпрос: Каква е националността на бившия председател на 

Европейския Съвет Доналд Туск? 

Верен отговор:  Поляк 

Допълнително пояснение: Доналд Туск е роден в Гданск, Полша.  

 

8 Въпрос: Кой  подготвя плана за създаване на Европейската общност 

за въглища и стомана? 

Верен отговор: Жан Моне 

Допълнително пояснение: Жан Моне, френски дипломат, политик, предприемач и 

финансист, играе ключова роля за изграждането на Европейската общност за 

въглища и стомана и изграждането на визията за бъдеща европейска интеграция и 

обединена Европа.  

 

9 Въпрос: Какъв  пост заема белгиецът  Шарл Мишел? 

Верен отговор:  Председател на Европейския Съвет 

Допълнителни пояснения: Шарл Мишел беше избран за председател на 

Европейския Съвет през 2019 г., като мандатът му ще продължи до 2022 г.  

 

10 Въпрос: Кой е авторът на книгата „За обществения договор“, която 

защитава идеята за равноправие, свобода и демокрация? 

Верен отоговор:  Жан Жак Русо 
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Допълнителни пояснения: Жан Жак Русо, роден през 1712 г. в Женева, Швейцария 

е просвещенски философ, чиито идеи са повлияли за Френската революция. 

Книгата „За обществения договор“ е неговият най-известен и важен труд в 

сферата на социалните и политически науки. 

 

Опазване на околната среда в ЕС  

 

1 Въпрос: Как се нарича европейската мрежа, съставена от защитени 

зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и 

застрашени видове и местообитания за Европа ? 

Верен отговор: „Натура 2000“ 

Допърнителни пояснения: „Натура 2000“ е общоевропейска мрежа, съставена от 

защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и 

застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните 

международни договорености в областта на опазването на околната среда и 

биологичното разнообразие. Тя трябва да бъде изградена във всички страни 

членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването 

на страни кандидат-членки на съюза. 

 

2 Въпрос: Какво представлява “ Европейската зелената сделка”? 

Верен отговор: План на Европейския съюз за постигане на устойчивост на 

икономиката на ЕС, чрез зелени технологии и климатично неутрална 

Европа 

 

3 Въпрос: Какво означава понятието „кръгова икономика“? 

Верен отговор: Кръговата икономика е модел на производство и 

потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. 

Допълнителна пояснения: Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване 

на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго 

споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на 

съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на 

живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по 

друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум 
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изхвърлянето на отпадъци. Концепцията за кръгова икономика се изгражда в 

противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, 

създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел 

разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на 

енергия. 

 

4 Въпрос: Каква площ като проценти от сушата в ЕС е покрита от гори? 

Верен отговор: 43% 

Допълнително пояснение: В ЕС има 182 млн. хектара гори, като те покриват 43% 

от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави. На седем 

страни - Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Швеция, се 

падат над 70% от всички горски площи. 

 

5 Въпрос: Колко процента от използваната пластмаса се рециклира в 

ЕС? 

Верен отговор: около 30% 

Допълнително пояснение: В Европа голяма част от пластмасовите отпадъци попада 

на сметища, друга част се изгаря за извличането на енергия и горива. За момента 

само около 30% от генерираните пластмастови отпадъци се събират за 

рециклиране. Делът на рециклирането варира силно по страни. Като резултат 

рециклираната пластмаса трудно може да се конкурира по цена и качество с 

първоначалния продукт. В момента търсенето на рециклирана пластмаса 

представлява само 6% от търсенето на пластмаса в Европа. 

 

6 Въпрос: Каква е целта на ЕС до 2050г по отношение на опазването на 

околната среда? 

Верен отговор:  постигане на въглеродна неутралност.  

Допълнително пояснение: Това означава намаляване на емисиите до минимум и 

компенсиране на това, което не може да бъде елиминирано. 

 

7 Въпрос: Кои са трите "най-зелени" страни в ЕС?  

Верен отговор : Швеция, Австрия и Латвия 

Допълнително пояснение: Над 70% от площта на Швеция е заета от гори и други 

залесени площи.  
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8 Въпрос: Колко процента от генерираните битови отпадъци на Швеция 

се рециклират?  

Верен отговор: 99% 

9 Въпрос: С какво най-много се замърсяват водите на океаните? 

Верен отговор: пластмаса 

Допълнително пояснение: Осем милиона тона отпадъци ежедневно се 

изхвърлят в океана. 80% от замърсяването се дължи на човешка дейност и има 

ужасяващи последствия върху биоразнообразието и околната среда. 

10 Въпрос: Кой е по-голям източник на парникови газове транспортът 

или животновъдството? 

Верен отговор: животновъдството 

Допълнителни пояснения: Животновъдството е отговорно за 18% от парниковите 

газове, измерени в еквивалент на CO2 (въглероден диоксид). За сравнение 

секторът на транспорта изпуска 13,5% емисии на CO2. 

 

Европейски традиции 

 

1 Въпрос: Какво символизират великденският заек и яйцата, които се 

крият в градината?  

Верен отговор: плодородие и прераждане 

Допълнително пояснение: За пръв път това бива описано през 1662 г. 

 

2 Въпрос: Каква е традицията в Полша по Великденските празници, 

свързана с вода?  

Верен отговор: “Мокър понеделник” – хората се заливат с вода.   

Допълнително пояснение: Момчетата гонят момичетата с кофи, пълни с вода. 

Девойките, които са се намокрили, ще се омъжат през годината. Освежаващата 

традиция води началото си от кръщенето на полския княз Мешко на Велики 

понеделник през 966 г.  
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3 Въпрос: В коя държава за Бъдни вечер се поднася турон?   

Верен отговор: Испания  

Допълнително пояснение: На Бъдни вечер в Испания залагат на сладкишите. 

Традиционната коледна рецепта датира от 16-ти век и се нарича „Турон”.  

Британците приготвят коледен пудинг със скрита паричка за късмет. Най-сладката 

Коледа се празнува във Франция. В Прованс традицията повелява да се приготвят 

тринайсет десерта за Бъдни вечер, които символизират Исус и неговите ученици.  

 

4 Въпрос: Кога е проведен първият Октоберфест?  

Верен отговор: 1810 г.  

Допълнително пояснение: Фестивалът се провежда в чест на сватбата между 

принц Лудвиг и принцеса Тереза фон Сакс-Хилдбургхаузен. За пет пълни дни 

жителите на Баварската столица били поканени да ядат, пият и да се веселят, да 

се наслаждават на парадите, придружени от барабани и музика и на конните 

надбягвания на полето. 

  

5 Въпрос: Какво е традиционното мъжко облекло за Октоберфеста?  

Верен отговор: Ледерхозен (кожен панталон)  

 

6 Въпрос: В коя държава има обичай главата на семейството в полунощ 

на Нова година да счупи в стената на къщата един нар? 

Верен отговор: Гърция  

Допълнителни пояснения: В Гърция е обичай главата на семейството в полунощ да 

счупи в стената на къщата един нар. Ако зърната му се разхвърчат навсякъде, 

това носи късмет през следващата година. 

 

 7 Въпрос: Кой е българският обичай, свързан с „Мълчана вода“ ? 

Верен отговор: Ладуване 

Допълнителни пояснения: В деня на празника момите носят в бял котел вода, 

наричана мълчана, василиевска или цветна, събират се в обща къща и всяка от 

тях оставя в котела свой личен накит или китка, на която е закачен пръстен.На 

сутринта една от момите или малко момиче, облечено в булчинска рокля, вади 
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накитите, а останалите пеят песни, с които предричат сватба, щастие и 

благоденствие. Как се нарича този български обичай? 

 

8 Въпрос: Къде се провежда  най-старият немски коледен базар? 

Верен отговор: Дрезден  

Допълнително пояснение: За пръв път се провежда през 1434 г. на площад 

Алтмаркт. Първоначално това е дневен пазар, откъдето гражданите на Дрезден да 

си закупят месо за Коледа.  

 

9 Въпрос: От 60-те години на миналия век в Нидерландия се практикува 

интересна новогодишна традиция, свързана в водата. Коя е тя? 

Верен отговор: Ледено плуване  

Допълнително пояснение: Най-мащабно е това Схевининген – плажен район на 

Хага. За пръв път се провежда през 1960 г. от местен клуб по плуване.  

 

10 Въпрос: От къде води началото си празника Хелоуин?  

Верен отговор: от келстски езически ритуал 

Допълнително пояснение: Празникът се чества в англоговорящите страни 

Началото си води от келтския езически ритуал Сауин и е ден преди честването на 

католическия ден на Вси светии. Древните келти посрещали своята Нова година 

Сауин в края на октомври с вярването, че в нощта срещу нея починалите през 

изминалата година се вселяват в телата на живите. 

 

Европейски спорт  

 

1 Въпрос: През коя година Българският отбор става 4-ти на световното 

първенство по футбол? 

Верен отговор: 1994 г 

 

2 Въпрос: Кой български футболист е печелил златната обувка във 

Висшата лига на Англия? 

Верен отговор: Димитър Бербатов  
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Допълнителни пояснения: Димитър Бербатов получава престижното отличие с 

екипа на Манчестър Юнайтед през 2011г, когато отбелязва 20 гола в 

първенството. 

 

3 Въпрос: Коя е носителката на световният рекорд за висок скок за 

жени? 

Верен отговор: Стефка Костадинова  

Допълнителни пояснения: Стефка Костадинова скача 209 см, на олимпиадата в 

Рим през 1987 г. 

 

4 Въпрос: Коя държава спечели европейското първенство по футбол 

през 2016 г.? 

Верен отговор: Франция 

 

5 Въпрос: От кой отбор победи отбора на Бразилия на световното 

първенство през 2014 г.? 

Верен отговор: Германия 

Допълнителни пояснения: Бразилия губи от Германия със 7 на 1 на полуфинала на 

световното първенство, на което бразилците са домакини. 

 

6 Въпрос: Кой е футболният отбор с най-много спечелени титли в 

Шампионската Лига? 

Верен отговор: Реал Мадрид  

Допълнителни пояснения: Реал Мадрид е настоящият лидер по титли в на-

големият футболен турнир. По настоящем „белият балет“ има 13 спечелени 

трофея. Втори е Милан със 7 , последван от Ливърпул и Байерн с по 6. 

 

7 Въпрос: През коя година се провеждат първите съвременни 

олимпийски игри? 

Верен отговор: 1896 г. в Атина 

Допълнителни пояснения: Първите съвременни олимпийски игри се провеждат 

през 1896 г. в Атина – в страната родоначалник на игрите Гърция. С цел да 

организира игрите е основан Международен олимпийски комитет (МОК). Първият 
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президент на Комитета е гъркът Димитриос Викелас, който е президент до края на 

Първите летни олимпийски игри. Генерален секретар е барон дьо Кубертен. 

 

8 Въпрос: Коя е най-дългата писта в Европа за мото състезания? 

Верен отговор: Нюрбургринг  

Допълнителни пояснения: Пистата е с дължина от 5,148 км. 

 

9 Въпрос: За кой футболист е платена най-скъпата трансферна сума? 

Верен отговор: Неймар 

Допълнителни пояснения: През 2017 г. Неймар преминава в ПСЖ за 222 млн. 

евро. 

 

10 Въпрос: Коя европейска държава е участвала най-дълго време в 

летни олимпийски игри без да спечели какъвто и да е медал? 

Верен отговор: Лихтенщайн 

Допълнителни пояснения: Малката държава Лихтенщайн участва за първи път на 

олимпиада през 1936 г, но и до ден днешен няма спечелен медал. 

 

11 Въпрос: От коя европейска държава има най-много победители във 

Формула 1? 

Верен отговор: От Великобритания  

Допълнителни пояснения: 10 различни състезатели от Великобритания са били 

победители във Формула 1. 

 

12 Въпрос: Коя държава е била отстранена от участие в пара-

олимпиадата в Сидни? 

Верен отговор: Испания  

Допълнителни пояснения: Испания бива отстранена, след като е уличена, че е 

изпратила състезатели без увреждания. 

 

13  Въпрос: Кой футболен отбор е известен още като „синовете на Бог“? 

Верен отговор: Аякс 
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Традиционни храни в държавите от ЕС  

 

1 Въпрос:  Всяка година в навечерието на Бъдни вечер за празничната 

вечеря се приготвя шоколадово руло, наподобяващо коледно пънче. В коя 

държава се появява тази традиция?  

Верен отговор: Франция 

Допълнително пояснение: Коледното пънче се е появило на бял свят заради 

странните идеи на Наполеон I. Той решава да издаде твърде странната заповед - 

всички французи да затворят комините си, за да не се разболяват. Разбира се, 

заповедта е спазена от всички, но това означавало, че френските семейства няма 

да могат да запалят бъдник в камината и да почувстват Коледа. Бъдникът при 

французите е всъщност Bûche de Noël. Френски сладкари открили решението на 

проблема – именно с коледното пънче. Това всъщност е сладкиш, който има 

точната форма на пън в умалени размери. Идеята била във всяка къща да има по 

един бъдник, макар и не в камината. 

 

2 Въпрос: Изобилие от шоколад, в съчетание с нежен кайсиев пълнеж – 

това е шедьовърът на австрийската кухня и един от най-известните 

десерти по цял свят. Кой е този десерт?  

Верен отговор: торта Сахер 

Допълнително пояснение: Историята за тази торта разказва как министърът на 

външните работи поръчал този десерт на главния си готвач, който се е разболял. 

За радост младият помощник-готвач Франц се е правил със задачата отлично и 

така се появила тортата „Сахер“, която направила истински фурор сред 

представителите на висшето общество. 

 

3 Въпрос: Тази вкусотия е сред най-обичаните традиционни гръцки 

деликатеси, приготвя се бързо, лесно и е истинско кулинарно 

удоволствие. Най-често се консумира като разядка или студено предястие 

и е свързано с риба. Кое е то?  

Верен отговор: Тарама хайвер 
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4 Въпрос: Кой италиански сос, подходящ за паста или лазаня, се 

приготвя с домати или доматен концентрат, кайма, лук, морков и селъри?  

Верен отговор: Болонезе 

Допълнително пояснение: Това е един от най-популярните и обичани сосове 

заедно със сос Карбонара, Песто и Аматричана. Интересен фактът, че видовете 

паста са над 350, а вариантите за сосовете към нея стигат до 10 000. 

 

5 Въпрос: Коя е най-известната и най-консумираната напитка в Белгия ? 

Верен отговор: Бира 

Допълнително пояснение: В Белгия се произвеждат над 800 различни марки бира, 

някои от които с над 400-500-годишна история. 

 

6 Въпрос: Какво представлява шведската дума Smorgasbord?  

Верен отговор: шведска маса 

Допълнително пояснение: Сморгасборд е разнообрание от разядки и деликатеси, 

сервирани като ордьоври или бюфет. То става международно известен на 

световния панаир в Ню Йорк през 1939 г., когато беше предложен в шведския 

павилион "Ресторант с три корони". 

 

7 Въпрос:  Как се нарича традиционно норвежко ястие от риба със 

силна миризма, приготвено от сушена треска, която е била осолена преди 

готвене? 

Верен отговор: Лютфиск 

Допълнително пояснение: Името произлиза от това, че в приготовлението участва 

натриева или калиева основа. 

 

8  Въпрос: Какво е типична австрийска закуска? 

Верен отговор: хляб с шунка и сирене 

Допълнително пояснение: Австрийците обичат да имат солена закуска, така че 

хлябът с шунка и сирене е това, което обикновено ядат в закуска. 
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9 Въпрос: Каква е основната съставка в традиционната източно-

европейска супа борш?  

Верен отговор: Цвекло 

Допълнително пояснение: Боршът е зеленчукова супа, обикновено с цвекло, което 

ѝ придава наситен червен цвят. Широко разпространено е вярването, че боршът 

идва от Украйна, но той е част от кулинарната традиция на много народи в 

Източна и Централна Европа. 

 

10 Въпрос:  Френско ястие, типично за областта Прованс, представлява 

смесица от печени зеленчуци, предимно патладжани, тиквички, чушки, 

домати, лук, чесън и други.  

Верен отговор: Рататуй 

Допълнително пояснение: Името рататуй е използвано във френския език за 

обозначаването на прости селски яхнии от 18 век. 

 

Европейско кино  

 

1 Въпрос: В кой френски град, се състои най-големият европейски 

филмов фестивал? 

Верен отговор: Кан 

Допълнително пояснение: Фестивалът в Кан е един от най-големите и престижни, 

не само в Европа, но и за целия свят. Първото му издание се е състояло през 

далечната 1938 г. Започнал е с идеята да се съревновава с филмовия фестивал 

във Венеция. 

 

2 Въпрос: През 20-те години на миналия век германския 

експресионизъм и хорър е в своя разцвет. Кой филм се счита за най-

емблематичен за това движение? 

Верен отговор: Носферату, симфония на ужаса 

Допълнително пояснение: Носферату излиза през 1922 г. и се смята за един от 

първите хорър филми в света, според някои, първия по нашите съвременни 
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критерии. Филмът е неоторизирана и нелицензирана адаптация на известния 

роман “Дракула”.  

 

3 Въпрос: Кой е любимият музикален партньор на известният сръбски 

режисьор Емир Кустурица? Негови са филмите “Черна котка, бял котарак” 

и “Underground”. 

Верен отговор: Горан Брегович 

Допълнително пояснение: В повечето филми на Кустурица, могат да бъдат открити 

ритми или песни на Горан Брегович, като много често композитора пише песни, 

специално за филмите на своя приятел. 

 

4 Въпрос: Коя песен подари групата “Плацебо” на българския филм 

“Доза щастие”, излязъл през 2019 година? 

Верен отговор: ”Protect me from what I want” 

Допълнително пояснение: Филмът “Доза щастие” бързо успява да завладее 

любителите на кино по цвят свят, със своята реалистична и драматична история за 

наркотици. Още преди да излезе филма, групата “Плацебо” решава да дари, 

вместо да продаде, правата за своя хит ”Protect me from what I want”, която бива 

поместена, на някои сцени във филма. 

 

5 Въпрос: Как се казва известна шведска актриса, класирана е на 

четвърто място сред най-добрите актриси за всички времена ? 

Верен отговор: Ингрид Бергман 

Допълнителни пояснения: Красивата шведска актриса печели три пъти „Оскар“. 

Най-известната й роля е тази на Илза Лунд от „Казабланка“. Вторият й съпруг е 

режисьорът Роберто Роселини. 

 

6 Въпрос: Кой е най-старият филм в Европа? 

Верен отговор: Сцената на Раундхей Гардън 

Допълнително пояснения: Сцената на Раундхей Гардън е заснет на 14 октомври 

1888 г. в Оукууд Грейндж, предградие на Лийдс, Великобритания. На заснетите 

кадри се вижда как роднините на режисьора се разхождат в градината на 

имението „Раундхей Гардън“ с роднините си. 
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7 Въпрос: Коя е най-старата кино зала в Европа? 

Верен отговор: “Wintergarten Theatre” 

Допълнително пояснение: Отваря вратите си в 1887 г., но за съжаление в 1944 г. 

е разрушен при бомбардировките на Берлин. Тя е и първата кино зала в света.  

 

 8 Въпрос: Кой е първия български игрален филм? 

Верен отговор: „Българан е галант“ 

Допълнително пояснение: Той за първи път е прожектиран на 13 януари 1915 г. 

Сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля е Васил Гендов. 

 

 9 Въпрос: Колко кина има в Европа 

Верен отговор: 12.800 

Допълнително пояснение: Около 12.8 хиляди локации има за комерсиално 

приказване на филми в Европа. Тази статистика я прави Европейската 

аудиовизуална обсерватория. 

  

10 Въпрос: Коя европейска страна продуцира най-много филми? 

Верен отговор: Франция 

Допълнително пояснение: Франция прави най-много филми в Европа като 

самостоятелна продукция, но и като копродукции. 

 

 Европейски музеи  

 

1 Въпрос:  Кой музей е бил жп гара?  

Верен отговор: Музей д’Орсе  

Допълнително пояснения: Музеят д'Орсе (Musée d'Orsay) се намира на левия бряг 

на Сена. Съдържа основно произведения на френското изкуство, датиращи от 

1848 г. до 1915 г. и включва картини, скулптури, мебели и фотографии. Една от 

най-скъпите и най-добре познати колекции, е колекцията от произведения на 

изкуството на импресионизма. Тя включва творци като Моне, Дега, Реноар и 

Сезан.  
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 2 Въпрос: Кой е най-посещаваният музей не само в Европа, а по света?  

Верен отговор: Лувъра  

Допълнително пояснения: Първоначално Лувърът бил построен като дворец на 

Франсоа 1. Кралят на Ренесанса, известен с прекрасните замъци в долината на 

Лоара, всъщност разрушил крепост от 12-ти век, за да бъде построен Лувъра. 

Строителството на впечатляващата сграда започва в средата на 1500 година, но 

само част от нея бива завършена. След това всеки френски крал добавял по нещо 

към структурата. Ако човек обърне внимание, може да забележи няколко различни 

архитектурни стила.  

 

 3 Въпрос: Най-известният музей за восъчни фигури и една от най-

големите атракции не само в Лондон, но и в световен мащаб. Как се 

нарича той? 

Верен отговор: Мадам Тюсо  

Допълнително пояснения: В лондонския музей може да видите над 300 фигури на 

известни личности, 4D филм с героите на Марвел, а накрая можете да преживеете 

Лондон чрез интерактивна обиколка с такси.  

 

 4 Въпрос: В коя държава се намира Музеят на Винсент Ван Гог? 

Верен отговор:  Нидерландия  

Допълнително пояснения: В музея ще намерите и творби на импресионисти като 

Пол Гоген, Тулуз Лотрек, Клод Моне, Пол Синяк, Пабло Пикасо – художници, от 

които Ван Гог е бил повлиян, а с други – в близки приятелски отношения. В 

библиотеката има над 24 000 книги посветени на Ван Гог и на известни 

импресионисти.  

  

5 Въпрос: В кой град се намира известния музей галерия Уфици? 

Верен отговор: Флоренция 

Допълнителни пояснения: Галерия Уфици (на италиански: Galleria degli Uffizi – 

букв. галерия от офиси) е световноизвестна галерия, която се намира във 

Флоренция, Италия. Там са изложени платна и скулптури на Джото, Леонардо да 

Винчи, Тициан, Ботичели, Рафаело, Микеланджело и други прочути творци. 
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6 Въпрос: Във Верона има музей, разказващ истории за любовта? Кои 

герои на Шекспир са вдъхновението за него?  

Верен отговор:  Ромео и Жулиета  

Допълнително пояснения: В музея има както изложби на любовна тематика, така и 

мултимедийни събития, представяне на книги, колекция от древни любовни 

писма.  

 

7 Въпрос: Кой е най-сладкият музей в Белгия?  

Верен отговор:  Музей на какаото и шоколада  

Допълнително пояснения: Белгия е синоним на шоколад, а шоколадовият музей  - 

невероятна атракция в Брюксел. Посетителите получават бисквитка Speculoo и 

могат да опитат вкусния шоколад при 15-минутна демонстрация на пралина. 

Заедно с демонстрацията ще получите чаша топъл шоколад.  

 

 8 Въпрос: Музей на коя известна марка автомобили съществува в  

Германия? 

Верен отговор: БМВ  

Допълнително пояснения: Основан е през 1973 г. в Мюнхен, малко след Летните 

олимпийски игри в града. Намира се близо до сградата на Централата на BMW. 

Показва историята и развитието на BMW. В музея е представена експозиция на 

автомобилите и мотоциклетите на BMW от цялата история на марката. Ежегодно е 

посещаван от 250 000 души.  

 

  9 Въпрос: На кой знаменит италиански изобретател има музей във 

Флоренция?  

Верен отговор: Леонардо да Винчи  

Допълнително пояснения: Музеят на Леонардо да Винчи предлага на всеки 

посетител уникално преживяване, където сензорното възприятие и познание за 

"Леонардо" се съчетават, давайки на посетителите усещането да бъдат потопени в 

история от изключителна значимост.  
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10 Въпрос: В кой европейски град  се намира музеят на модерното 

изкуство Гугенхайм? 

Верен отговор: Билбао 

Допълнителни пояснения: Музеят Гугенхайм - Билбао е известен музей, 

разположен в Баска автономна област в Билбао, Испания. Архитектура му го 

превръща в сграда с уникални размери. Простира се на около 24 000 м2, от които 

11 000 са посветени на изложбена площ. 

 

Дигитална Европа  

 

1 Въпрос: Каква е функцията на суперкомпютъра? 

Верен отговор: обработката на големи масиви данни и за научни открития; 

Допълнително пояснение: Суепркомпютрите са  машини, които са способни да 

обработят 1 милион милиарда операции в секунда или повече. Европейският 

парламентът подкрепи на 3 юли план за разработване на европейски 

суперкомпютър, които ще е сред най-бързите три в света до 2022 г. 

 

2 Въпрос: Кои са осемте локации, които, в които ще се изградят 

суперкомпютри? 

Верен отговор: Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), 

Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), София 

(България) и Марибор (Словения). 

Допълнително пояснение: Те ще подкрепят разработването на основни 

приложения в области като персонализираната медицина, разработката на 

лекарства и материали, биоинженерството, метеорологичните прогнози и 

изменението на климата. 

 

3 Въпрос: В кои 5 сфери е насочена първата Програма в областта на 

цифровите технологии за Европа - Digital Europe (2021-2027)?  

Верен отговор: суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност, 

цифрови умения, широко използване на цифрови технологии в 

икономиката и обществото. 
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4 Въпрос: Колко процента от жителите на България имат основни 

дигитални умения?  

Верен отговор: едва 40% в градовете и 20% в селата  

Допълнително пояснение: Това поставя страната на предпоследно място в 

Европейския съюз, единствено преди Румъния. На този фон, средно за Европа 62% 

от живеещите в големите градове имат базови дигитални способност 

 

5 Въпрос: Какво се насърчава с програмата WiFi4EU?  

Верен отговор:  безплатният достъп до безжичен интернет на обществени 

места.  

Допълнително пояснение: За постигането на тази цел Европейската комисия 

предоставя ваучери на стойност 15 000 евро, за да се подкрепи инсталирането на 

безжичен интернет на обществени места.  

 

6 Въпрос: Каква стратегия приема Европейската комисия  през 

февруари 2020 с в следствие кризата от коронавирус?   

Верен отговор: Стратегия в областта на цифровите технологии, което ще 

помогне наблюдение върху развитието на вируса.  

 

7 Въпрос: Каква е целта за изграждането на европейско пространство 

на данни?  

Верен отговор: свободно движение на данни в рамките на ЕС и между 

отраслите, в полза на предприятията, научните изследвания и публичните 

администрации. 
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Европейска наука 
 

1 Въпрос: Как се казва човекът, изобретил първия компютър в света? 

Верен отговор: Джон Атанасов 

Допълнително пояснение: Джон Атанасов създава първия модел на електронен 

цифров компютър с регенеративна памет- от английски „Atanasoff-Berry 

Computer“, съкратено ABC. Макар че ABC все още не е днешният универсален 

компютър със запаметена програма, в него са реализирани някои принципни 

решения, валидни и днес. 

 

2 Въпрос: Назовете известен европейски учен и интелектуалец, роден 

в Германия и занимаващ се в областта на философията, физиката и 

математиката. Определян е като баща на съвременната физика.  

Верен отговор: Алберт Айнщайн (14 март 1879 г.- 18 април 1955г.) 

Допълнително пояснение: 1905 г. е известна като „годината чудо“ за Айнщайн, 

който коренно променя науката със своите публикации за различни аспекти на 

светлината, материята, времето и пространството. Те включват една от най-

известните математически формули за всички времена: E=mc2 . Десетилетие по-

късно той представя своята теория на относителността. 

„Когато седите с хубаво момиче в продължение на два часа, смятате, че това е 

само една минута, но когато седите на гореща печка за една минута, смятате, че 

са два часа. Това е относителност.“ 

 

3 Въпрос: Кой е първият голям успех в клонирането? 

Верен отговор: клонирането на овцата Доли през 1996 г.  

Допълнително пояснение: През 1996 г. в Единбург, Шотландия след много 

неуспешни опити, учени успяват да клонират овца от една единствена клетка на 

друга овца, като клонираната овца е копие на своята майка. Новата овца е 

наречена Доли. Днес препарираната овца Доли е изложена в Кралския музей в 

Шотландия. 

 

4 Въпрос: Как се наричат престижните награди за учени с високи 

постижения в различни сфери  на науката литературата и мира ? 

Верен отговор: Нобелови награди 
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Допълнително пояснение: Алфред Нобел, шведският изобретател на динамита 

оставя част от богатството си за финансиране на годишните награди за най-важни 

открития, както и за награда за изключителен принос за мира. Интересно е, 

че Европейският съюз получава Нобеловата награда за 60 години работа за 

утвърждаването на мира в Европа като предоставя  паричната награда на деца, 

лишени от възможността да растат в мирна среда и удвоява сумата (930 000 евро) 

и дарява 2 милиона евро.  

 

5 Въпрос: Кога ЕС създава Съюза за иновации?  

Верен отговор: през 2010 г. 

Допълнително пояснение: Това е инициатива, състояща се от повече от 30 

действия, целящи подобряване на условията и достъпа до финансиране за научни 

изследвания и иновации в Европа.   

 

6 Въпрос: Къде се намира Европейският институт за иновации и 

технологии?  

Верен отговор: в Будапеща 

Допълнително пояснение: Европейският институт за иновации и технологии е 

създаден през 2008 г. Това е първата инициатива на ЕС, която изцяло включва и 

трите страни на „триъгълника на познанието“ (висше образование, научни 

изследвания и бизнес) чрез подкрепа за общностите на знания и иновации. Той 

започва работа през 2010 г.  

 

7 Въпрос: Кой австрийски лекар открива кръвните групи?  

Верен отговор: Карл Ландщайнер  

Допълнително пояснение: Австрийският лекар Карл Ландщайнер открива кръвните 

групи, които имат основно значение за медицината, например за безопасното 

преливане на кръв и идентифицирането в съдебната медицина.  

  

8 Въпрос: Кой е създателят на световната мрежа „World Wide Web“ 

(„www“)?  

Верен отговор: Тим Бърнърс-Лий 

Допълнително пояснение: Британският инженер и специалист компютърен  

Тим Бърнърс-Лий изобретява световната мрежа през 1989 г.  

Първият уебсайт в света стартира на 6 август 1991 г.  
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9 Въпрос: Коя европейска страна въвежда  инвитро процедурата?  

Верен отговор: Обединеното кралство  

Допълнително пояснение: Първото „бебе от епруветка“ в света се ражда чрез 

оплождане инвитро в Обединеното кралство на 25 юли 1978 г. Оттогава насам 

милиони бебета са родени в цял свят с помощта на тази техника.  

 

10 Въпрос: В коя европейска страна са конструирани първите автономни 

роботи от известния американец Уилям Уолтър през 1948-1949 г.?  

Верен отговор: Великобритания 

Допълнително пояснение: Първите електронни автономни роботи са конструирани 

във Великобритания от Уилям Грей Уолтър през 1948 г. – 1949 г. Тези устройства, 

наречени Елмър и Елзи, могат да усещат светлината и допира до външни предмети 

и да използват тези стимули, за да се ориентират при придвижване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80&action=edit&redlink=1

