
ЕС 
В НАШЕТО 
ЕЖЕДНЕВИЕ



ЧЛЕНСТВОТО В ЕС ПРОМЕНИ 
НАШИТЕ СТРАНИ И 
ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ

Вътрешният пазар, отворените граници и въвеждането 
на еврото като обща валута са едни от най-
забележителните постижения на Европейския съюз. 

Но и в много по-голяма степен, отколкото съзнаваме, 
решенията на ЕС определят в какъв свят живеем, и то в 
най-различни сфери.  

Открийте повече чрез няколко конкретни примера. 



ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПРЕМАХВАНЕ НА 
ТАКСИТЕ ЗА РОУМИНГ 
В ЕС

Таксите за роуминг бяха 
премахнати на 15 юни 2017 г. 
Жителите на Европейското 
икономическо пространство, 
пътуващи в рамките на ЕС, 
плащат вътрешни цени за 
телефонни повиквания, текстови 
съобщения (SMS) и мобилен 
интернет. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/bg/portal/2/D14

Снимка: Mimagephotos

https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/2/D14


ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДВЕ ГОДИНИ 
ГАРАНЦИЯ ЗА 
ЕЛЕКТРОННИ 
УСТРОЙСТВА

Според правото на ЕС 
производителите трябва да дават 
законова гаранция от две години 
за електронни уреди – например 
смартфони, принтери, лаптопи, 
прахосмукачки и машини за кафе.

what-europe-does-for-
me.eu/bg/portal/2/X02_12301

© Европейски съюз, 2017 г. 

https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/2/X02_12301


ЕДИННИЯТ ПАЗАР И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

СТАНДАРТИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА 
ПРОДУКТИТЕ

Продуктите, продавани в рамките 
на ЕС, трябва да отговарят на 
стандартите на ЕС в областта на 
здравеопазването, безопасността 
и опазването на околната среда. 
Маркировката „CE“ е 
сертификационен знак, който 
показва, че са спазени тези 
стандарти. 

ec.europa.eu/growth/single-
market/ce-marking_bg

© Европейски общности, 1997 г. 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_bg


ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ 
НА ПРОДУКТИТЕ

ЕС иска хората да имат точна и 
изчерпателна информация какво 
консумират. Ето защо на етикетите на 
хранителните и козметичните продукти 
трябва да има определена информация, 
например съставките и името на 
производителя.  

ec.europa.eu/info/law/law-
topic/consumers/consumer-contract-
law/consumer-rights-directive_bg

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_bg


РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ

БЕЗОПАСНОСТ НА 
ХРАНИТЕ В ЕС

Целта на Регламента за общото 
законодателство в областта на храните 
(2002) е да гарантира, че всички храни, 
продавани на пазара на Европейския 
съюз, са безопасни за консумация. С него 
се определят цели, задължения и общи 
изисквания, обхващащи всички етапи на 
производството и разпространението на 
храни/фуражи („от фермата до 
трапезата“).

ec.europa.eu/food/safety/general_food_la
w_en

https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en


ДИРЕКТИВА НА ЕС ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ПОНЕ ЧЕТИРИ 
СЕДМИЦИ 
ПЛАТЕН ОТПУСК

Директивата на ЕС за работното 
време, въведена първоначално 
през 1993 г., дава на работниците 
правото на „платен годишен 
отпуск от най-малко четири 
седмици“. Всеки сектор и/или 
държава членка може да увеличи 
броя на дните, но минимумът за 
ЕС е 20 дни.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp
?catId=706&langId=bg&intPageId
=205

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg&intPageId=205


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ 

ЗАБРАНА НА 
ПЛАСТМАСОВИ 
ПРОДУКТИ ЗА 
ЕДНОКРАТНА 
УПОТРЕБА

ЕС е приел нов законодателен акт 
за забрана на пластмасовите 
продукти за еднократна употреба, 
като чинийки, прибори, сламки и 
клечки за уши. Забраната ще 
влезе в сила от 2021 г. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/bg/portal/2/X01_31001

© Европейски съюз, 2019 

https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/2/X01_31001


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ – ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ

ДЯЛ ОТ ПОНЕ 32% 
НА ЕНЕРГИЯТА ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ 
ИЗТОЧНИЦИ ДО 
2030 Г.

За да улесни прехода от 
изкопаеми горива към по-чиста 
енергия и да изпълни 
ангажиментите си по Парижкото 
споразумение, ЕС е въвел 
изискване най-малко 32% от 
източниците на енергия в ЕС да са 
възобновяеми до 2030 г. Този 
процент варира за всяка държава 
членка в зависимост от 
положението там. 

https://what-europe-does-for-
me.eu/bg/portal/2/X03_02901

© Европейски съюз, 2017 г. 

https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal/2/X03_02901
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Настоящата презентация е част от образователния инструмент „Европа в училище —
Активни уроци за Европейския съюз.“ 
© Европейски парламент, 2020 г.

ЕС 
В НАШЕТО 
ЕЖЕДНЕВИЕ

Можете да откриете още конкретни примери за законодателни мерки на ЕС на адрес 
Какво прави Европа за мен.

https://what-europe-does-for-me.eu/bg/home

