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ВЪПРОСИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ РЕШЕНИЕ ОБЯСНЕНИЕ 

1.  На кое равнище на политиката 
се определя ограничението на 
скоростта на магистралата? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Правилата за движение се различават в отделните държави – членки 
на ЕС, например в Ирландия, Малта и Кипър хората шофират от лявата 
страна на пътя. Правилниците за движение обаче се координират на 
европейско равнище и европейското свидетелството за управление на 
МПС е валидно на територията на целия ЕС. 

2. На кое равнище на политиката се 
определя, че трябва да получите 
най-малко двегодишна гаранция, 
когато си купите нов лаптоп?  

Равнището 
на ЕС

Защита на потребителите: Според правото на ЕС производителите трябва 
да дават поне две години гаранция за електронни уреди/електроуреди 
– например смартфони, принтери, лаптопи, прахосмукачки, машини за 
кафе и др.

3. На кое равнище на политиката 
определя кога се събират 
отпадъците? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Кога се събират отпадъците се определя предимно на местно равнище. 
Това е най-логично: Ако ЕС отговаряше за сметосъбирането, това щеше 
да създаде хаос, защото ЕС не може да бъде запознат със специфичните 
потребности на всеки град.

4. На кое равнище на политиката 
се определя каква информация 
да виждате върху една кутийка 
с безалкохолно: съставки, 
калории, информация за връзка 
с производителя и т.н.? 

Равнището 
на ЕС

Защита на потребителите: ЕС иска хората да имат точна и изчерпателна 
информация какво консумират. Ето защо етикетите на продуктите за 
храни и козметика трябва да включват определена информация, като 
например съставките и името на производителя.

5. На кое равнище на управление 
се определят стандартите за 
безопасност, на които трябва да 
отговаря вашият смартфон?

Равнището 
на ЕС

Единен пазар и защита на потребителите: ЕС определя стандартите 
за безопасност за продуктите, продавани в рамките на Европейското 
икономическо пространство (ЕИП).

6. На кое равнище на политиката 
се определя какво трябва да сте 
научили в края на всяка учебна 
година? 

Не на 
равнището 

на ЕС

ЕС не определя начина, по който се организира образованието 
и неговото съдържание. Вследствие на това крайните цели за 
постиженията се различават между държавите – членки на ЕС (а 
понякога и между регионите). 

7. Кое равнище на политиката 
разполага с компетентността да 
изпраща военни сили в зоните на 
конфликти по света? 

Не на 
равнището 

на ЕС

ЕС няма армия. Външната политика и политиката на отбрана са 
национална компетентност. Все пак държавите членки се опитват да 
координират мисиите си на европейско равнище, както и в рамките на 
НАТО. 

8. На кое равнище на политиката се 
определя минималният размер 
от 20 дни платен годишен отпуск 
всяка година за служител на 
пълно работно време? 

Равнището 
на ЕС

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 е 20.

9. На кое равнище на политиката се 
определят условията за обучение 
на водачите и необходимите 
условия за полагане на изпит за 
управление на МПС? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Въпреки че ЕС не определя тези условия, Вашето свидетелство за 
управление на МПС незабавно е валидно на територията на целия ЕС и 
има стандартен формат на ЕС. 



10. На кое равнище на управление 
ще се въведе забрана на 
пластмасовите продукти 
за еднократна употреба, 
като пластмасови сламки 
и пластмасови прибори за 
еднократна употреба, от 2021 г. 
нататък?

Равнището 
на ЕС

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. 

11. На кое равнище на управление 
се определя минималната цел 
за производство на енергия 
от възобновяеми източници, 
като слънчевата и вятърната 
енергия? 

Равнището 
на ЕС

За да улесни прехода от изкопаеми горива към по-чиста енергия 
и да изпълни ангажиментите си по Парижкото споразумение, ЕС 
си постави задължителна цел да постигне дял от най-малко 32% 
енергия от възобновяеми източници в енергийния си микс до 2030 г. 
Този процент варира в зависимост от ситуацията във всяка държава 
членка.

12. На кое равнище на политиката 
се вземат решения за 
разрешителното за строеж на 
Вашата къща? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Предимно местните органи издават разрешителни за строеж за 
частните домове. 

13. На кое равнище на политиката 
плащате данъци? 

Не на 
равнището 

на ЕС

ЕС не събира данъци пряко от своите граждани. Всяка държава 
членка трябва да плаща годишна сума на Европейския съюз, която 
представлява нейната вноска в европейския бюджет. 

14. На кое равнище на политиката 
се вземат решения за нашите 
официални празници: на кои 
дати и по колко дни? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Обикновено националните държави вземат тези решения. 

15. На кое равнище на политиката 
се определя максималното 
количество фини прахови 
частици, което е позволено да се 
съдържа във въздуха? 

Равнището 
на ЕС

ЕС определя много екологични мерки – например качеството на 
водите в реките, езерата и моретата. 

16. Къде трябва да регистрирате 
брака си? 

Не на 
равнището 

на ЕС

Предимно местните органи са тези, които отговарят за регистрацията 
и гражданското състояние на населението. 
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