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Abstract  

"Brussels has decided", "By order of Brussels" - we can often find these headlines 

in the media. Are we wondering who is behind the magic word "Brussels"? And 

does this abstract "Brussels" really solve important issues without our 

participation?. Any EU country, whether large or small, can propose changes to the 

Commission's proposals. The European citizens can express their views and 

influence future decisions.  
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 „Брюксел реши……“, „Брюксел нареди“….. – често можем да срещнем тези 

заглавия в медиите. Задаваме ли си въпроса кой се крие зад магическата дума 

„Брюксел“? И наистина ли този абстрактен „Брюксел“ решава важни въпроси без 

нашето участие?  Разбира се, всички знаят, че Брюксел е столицата на Белгия. Но 

Брюксел е и столицата на Европейския съюз, защото там се намират голяма част 

от неговите институции. В същност, под „Брюксел“ трябва да разбираме  

институциите на Европейския съюз. Институциите са тези, които вземат решения, 

за да функционира Европейският съюз.   

Гледайте видеото „Налага ли ни нещо Европейският съюз?“: 

https://ucha.se/watch/11821/nalaga-li-ni-neshto-es 

 

1. Институциите на Европейския съюз 

Институциите на ЕС са седем: Европейската комисия, Европейският 

парламент, Съветът, Европейският съвет, Съдът на ЕС, Сметната палата и 

Европейската централна банка. Заедно те създават правилата и вземат 

решенията относно политиките на ЕС.  

Европейската комисия защитава интересите на ЕС като цяло. Тя предлага 

законодателни актове, политики и 

програми за действие и отговаря за 

изпълнението им. Европейската 

комисия се състои от 27 члена – по 

един от всяка държава членка. Те 

се наричат членове на Комисията 

или комисари. Всеки от тях 

отговаря за определена политика – 

например, за селскостопанската политика, за енергийната политика и т.н. 

Членовете на Комисията не представляват своята собствена държава, а ЕС като 

цяло. Освен комисарите, в Европейската комисия работят около 32 000 служители, 

включително експерти, преводачи, юристи, технически персонал.  

 

https://ucha.se/watch/11821/nalaga-li-ni-neshto-es
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Европейската комисия има четири основни функции:  

1. прави предложения за законодателни актове, които изпраща на Парламента 

и на Съвета;  

2. ръководи и провежда политиките на ЕС и управлява бюджета; 

3. следи за спазването на европейското законодателство (съвместно със Съда 

на ЕС);  

4. представлява Съюза на международната сцена. 

Съветът е институцията, в която се представят и защитават 

интересите на всяка държава членка с цел да са постигне съгласие за 

общо решение. Съветът е един от основните органи за вземане на решения в ЕС. 

Той работи чрез заседания, в които 

участва по един министър от всяко от 

националните правителства на 

държавите-членки на ЕС. Кой министър 

ще участва в заседанието на Съвета 

зависи от темите, които ще бъдат 

обсъждани – например, може това да са 

министрите на околната среда или 

министрите на икономиката и т.н. Целта 

на тези срещи е обсъждане, съгласуване, изменение и в крайна сметка приемане 

на законодателни актове, съгласуване на политиките на държавите членки или 

определяне на външната политика на ЕС.  

  Съветът има свое председателство, което се осъществява за шест месеца от 

всяка държава членка на ротационен принцип. България беше председател на 

Съвета през първото полугодие на 2018 г. 

Съветът има пет основни функции:  

1. приема европейско законодателство ― в повечето области съвместно с 

Европейския парламент; 
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2. координира политиките на държавите членки в различни сфери, например 

в икономическата политика; 

3. развива общата външна политика и политика на сигурност на ЕС;  

4. сключва международни споразумения между ЕС и други държави или 

международни организации;  

5. одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 

Европейският парламент представлява и защитава интересите на 

гражданите. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от 

гражданите на ЕС. Изборите се провеждат на 

всеки пет години. Последните избори за 

Европейски парламент бяха през май 2019г. 

Местата в Европейския парламент се 

разпределят между държавите членки въз 

основа на тяхното население. Общият брой на 

депутатите е 751. След напускането на Обединеното кралство, в Европейския 

парламент има 705 депутата.  България има 17 депутатски места. В Европейския 

парламент националните партии се групират в общоевропейски политически 

групи.  

Парламентът има три основни функции:  

1. приема законодателство (съвместно със Съвета): 

2.  упражнява демократичен надзор върху  институциите на ЕС: 

3. приема бюджета на ЕС(съвместно със Съвета)  . 

Към тези три основни институции, които участват във вземането на решения 

трябва да прибавим още една – Европейския съвет.  

Европейският съвет определя политическите насоки и приоритетите 

на ЕС.  В него участват държавните и/или правителствените ръководители на 

държавите членки, председателят на Европейския съвет и председателят на 

Европейската комисия. Често е наричан „среща на върха“.  
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На своите заседания ръководителите на 

държавите  съгласуват стратегическите 

приоритети на ЕС. Европейският съвет 

не приема законодателни актове, а 

издава „заключения“ с основните 

политически послания. Европейският 

съвет има постоянен председател. 

 
 

2. Как се вземат решенията в Европейския съюз ? 

Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент са трите 

основни институции, които участват в процеса на вземане на решения, а 

Европейският съвет дава политическите насоки и чертае стратегията на 

Европейския съюз. 

Преобладаващата част от законодателството на ЕС се приема чрез 

„обикновената“ законодателна процедура. При тази процедура Парламентът и 

Съветът си поделят законодателните правомощия. Как в същност се случва това?  

Процедурата започва от Европейската комисия. Тя подготвя предложение за 

законодателен акт в определена област като често предварително обсъжда идеята 

с експерти, с  представители на гражданското общество, на бизнеса. Изготвеното 

предложение се представя на Съвета и на Европейския парламент. То се обсъжда 

в двете институции. Те могат да се съгласят с предложението на Комисията или да  

внесат промени.  Най-лесно е, когато и двете институции са съгласни с 

предложението на Комисията и с евентуалните промени, които всяка от тях може 

да предложи – тогава то се приема. Ако не се постигне съгласие, предложението 

се предава на „помирителен комитет“, съставен от равен брой представители на 

Съвета и Парламента. В заседанията на този комитет участват и представители на 

Комисията. Ако този комитетът постигне споразумение, одобреният текст се 

изпраща на Парламента и на Съвета, за да бъде приет окончателно като 

законодателен акт. Ако Парламентът и Съветът не постигат съгласие по 

предложението и след помирителния комитет, законодателният акт не се приема.  
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В повечето случаи Парламентът гласува по предложенията с обикновено 

мнозинство, а Съветът ― с двойно квалифицирано мнозинство. За да бъде приет 

един законодателен акт, той трябва да бъде подкрепен най-малко от 55% от 

членовете на Съвета (в ЕС с 27 държави-членки, това означава да бъде подкрепен 

най-малко от 15 държави), които обаче трябва да представляват най-малко 65% 

от населението на ЕС. Като основа при гласуването с квалифицирано мнозинство 

се използват данните за броя на населението. Например, при гласуване България 

има тежест от 1,56 %, Германия -18,54%, Полша -8,49%.  

В някои случаи в Съвета се изисква единодушно одобрение – например в 

чувствителни области като данъчно облагане, социална сигурност, установяване 

на нарушение на демократичните ценности от страна на държава членка, общата 

външна политика.  Следва, обаче, да се подчертае, че стремежът при 

обсъжданията в Съвета е да се търсят компромиси и да се постига консенсус 

между всички държави-членки, поради което рядко се прибягва до същинско 

гласуване с квалифицирано мнозинство.  

 Приетите законодателни актове се публикуват в Официалния вестник на ЕС 

на  24-те официални езика. 

 Разбира се, това е съвсем опростена картина на вземането на решения и 

одобряването на законодателни актове в Европейския съюз. Освен трите основни 

институции, които участват в този процес и които формират т.нар. 

„институционален триъгълник“ – Европейска комисия – Съвет, Европейски 

парламент,  към процеса на вземане на решения в Европейския съюз имат 

отношение и редица други органи като Икономическия и социален комитет, който 

представлява интересите на работниците и работодателите, Комитета на 

регионите, който защитава интересите на местните общности. Националните 

парламенти също имат роля в този процес. Гражданите също могат да участват 

активно в този процес, изразявайки своето мнение в организираните от 

Европейската комисия предварителни допитвания, чрез свои представители в 

Европейския парламент, както и чрез т.нар. гражданска инициатива, която трябва 

да събере необходимия брой подписи от най-малко 7 държави-членки на ЕС и да 

бъде представена в Европейската комисия. 
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Решенията в Европейския съюз са резултат от дълги дискусии и търсене на 

най-подходящите за всички страни и за целия Европейски съюз, решения. Според 

някои статистики, приемането на един законодателен акт средно трае около 15 

месеца. Възможно е този процес да бъде по-кратък, но при по-сложните и 

противоречиви области той може да трае и много по-дълго. 

   Става ясно, че „Брюксел реши…“, съвсем не означава, че някаква 

абстрактна власт взема решенията. Напротив, всяка държава, членуваща в ЕС има 

свои представители в институциите и те участват в процеса на вземане на 

решения. Всяка държава от ЕС, независимо дали е голяма или малка, може да 

предлага промени в предложенията на Комисията, да търси съмишленици и 

подкрепа сред останалите страни, а нейните граждани да изразяват мнението си и 

да влияят върху бъдещите решения. 

Да се запомни: 
 

1. Европейският съюз има 7 институции Европейската комисия, 

Европейският парламент, Съветът, Европейският съвет, Съдът на ЕС, 

Сметната палата и Европейската централна банка. 

2. Европейската комисия  защитава  интересите на ЕС като цяло. Тя 

предлага законодателни актове, политики и програми за действие и отговаря за 

изпълнението им. 

3. Съветът е институцията, в която се представят и защитават 

интересите на всяка държава членка като се цели да са постигне съгласие за 

общо решение. 

4. Европейският парламент се избира пряко от гражданите и защитава 

техните интересите.   

5. Европейският съвет определя политическите насоки и 

приоритетите на ЕС.  В него участват държавните и/или правителствените 

ръководители на държавите членки, председателят на Европейския съвет и 

председателят на Европейската комисия. 

6. Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент са трите 

основни институции, които участват в процеса на вземане на решения, а 

Европейският съвет дава политическите насоки и чертае стратегията на 

Европейския съюз. 
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7. Решенията в Европейския съюз са резултат от дълги дискусии и търсене 

на най-подходящите за всички страни и за целия Европейски съюз, решения. 

 

Полезни връзки: 

 Тук можете да намерите допълнителна информация за институциите на ЕС 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg 

 Можете да използвате интерактивния калкулатор за гласуване в Съвета, 

който ще изчисли автоматично дали едно предложение е прието, след като 

нанесете вота на всяка държава членка. 

https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/voting-system/voting-

calculator/ 

 Тук можете да намерите допълнителна информация за процеса на вземане 

на решения в ЕС https://europa.eu/european-union/law/decision-

making/procedures_bg 

 Тук можете да изтеглите изданието „АБВ на правото на ЕС“ 

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-

a506-01aa75ed71a1 

 Тук можете да изтеглите изданието „Европа в 12 урока“  

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-

b5fe-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF/source-search 

 Гледайте  видеото „Налага ли ни нещо Европейският съюз?“: 

https://ucha.se/watch/11821/nalaga-li-ni-neshto-es 

 

Затвърждаване на знанията чрез симулационна игра 

За да разбират по-лесно учениците как се вземат решенията в ЕС, можете да 

разиграете симулационна игра. Информация за нейното организиране ще 

намерите в раздела „Игри“.  

Тук ви предлагаме една кратка игра за вземане на решение: Разделяте 

класа в три групи: първата състояща се от трима души представлява Европейската 

комисия – те правят предложение, което да бъде одобрено, останалата част от 

класа се разделя на две – половината ученици представляват държавите членки, а 

другата половина – са депутати в Европейския парламент.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/voting-system/voting-calculator/
https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/voting-system/voting-calculator/
https://europa.eu/european-union/law/decision-making/procedures_bg
https://europa.eu/european-union/law/decision-making/procedures_bg
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a506-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF/source-search
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/a5ba73c6-3c6a-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-bg/format-PDF/source-search
https://ucha.se/watch/11821/nalaga-li-ni-neshto-es
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Европейската комисия прави например следното предложение: „С цел да 

получат повече знания и умения, всички ученици в Европейския съюз да се 

обучават 11 месеца в годината. Учебната година да започва на 15 август и да 

завършва на 15 юли във всички държави-членки на ЕС.“  

Вероятно ще има ученици - представители на държавите, които са съгласни 

с това предложение, други, които искат да го променят и трети, които не са 

съгласни и го отхвърлят. Важно е да се направи дискусия и да се опитат да 

постигнат съгласие, след което да представят промененото предложение на 

учениците - депутати, които също да го обсъдят и гласуват.  

Разбира се, учениците, представляващи Европейската комисия могат да 

направят предложение по друг въпрос, стига той да е близък до съучениците им и 

да предизвика дискуси 


