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Abstract  

    

Through this game, students learn how the EU long term budget is determined, 

where the funds come from and how are they spent. They will get personal 

impressions, by participating in a simulation exercise, how complex the decision-

making process in the EU is, though the opportunity to express their own opinion 

on the revenues and expenditures of the EU budget. 
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Игра – това звучи несериозно. Игра и то за процеса за вземане на решения 

в Европейския съюз – това е „мисия невъзможна“.  

Как да опровергаем тези твърдения?  

На помощ идва Алберт Айнщайн – „Играта е най-висшата форма на 

изследване“ - тоест тя е нещо много сериозно. И мъдростта на Конфуций – „Чувам 

и забравям, виждам и си спомням, правя и разбирам.“ И още - лекциите за 

процеса на вземане на решения в Европейския съюз могат да бъдат толкова 

объркващи и сложни, че дори отличниците да предпочетат „скуката“ на 

смартфона. Играта е друго нещо.  Учениците й се радват и участват с удоволствие.  

И все пак терминът „игра“ не бива да ни заблуждава. Става дума за 

"сериозни игри", образователните игри като педагогически метод, който 

придобива все по-голяма популярност. А когато говорим за Европейския съюз и 

начина на неговото функциониране, подготовката и провеждането на играта е 

наистина сериозно начинание. Но усилията си струват!  

Let's play! 

 

Основните теми, които настоящата игра включва са: Как се определя 

дългосрочния бюджет на ЕС?, От къде идват средствата и как те се изразходват? 

„Как се вземат решения в Европейския съюз? Кои основни европейски принципи 

се следват в този процес?   

 

Образователните цели, които се поставят са, учениците: 

1. Да се запознаят с начина, по който се формира бюджетът на ЕС; 

2. Да се запознаят с различните мнения и интереси на държавите членки  

при формирането на бюджета; 

3. Да изживяват процеса на вземане на решение в ЕС и разбират 

необходимостта от компромиси и постигане на съгласие между държавите членки. 

4. Да получат лични впечатления чрез участие в симулационно 

упражнение колко сложен е процесът на вземане на решения в ЕС;  
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5. Чрез симулационна игра да определят бюджета на ЕС като отчетат 

различните мнения на държавите и изразят  собственото си мнение относно 

приходите и разходите на бюджета на ЕС. 

 

Образователни резултати на симулационната игра 

Учениците следва да са разбрали:  

1. с какви средства се финансира бюджетът на ЕС; 

2. сложността на вземането на решения в ЕС, поради различните интереси 

на отделните държави членки; 

3. необходимостта от постигане на компромиси при преговорите и търсене 

на общи решения; 

4. бюджета на ЕС като пари на европейските данъкоплатци и че те трябва 

да бъдат изразходвани ефективно за постигане на общите цели на европейската 

интеграция 

 

 Планиране на дейностите 

1. Теоретична подготовка   

Дейност 1а/: Да разберем защо Европейският съюз има нужда от 

бюджет, откъде идват приходите и какви са разходите, какви са 

проблемите при определянето на бюджета?  

Учениците се запознават с основните елементи от бюджета на Европейския съюз.  

Дейност 1б/: Да проучим държавите членки – защо страните имат 

различни интереси при определяне на бюджета на ЕС? 

Всеки ученик проучва по една държава от ЕС, която ще представлява при 

обсъждането на бюджета. 

Дейност 1в/: Да изработим мнението на всяка страна членка на 

ЕС за бюджета на ЕС за 2021-2027г. 

Всеки ученик подготвя мнението на страната, която представлява, относно 

бюджета на ЕС. 
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2. Провеждане на симулацията  

Дейност 2: Заседание на Европейския съвет за определяне 

бюджета на ЕС за 2021-2027г. 

Учениците участват в симулация на заседание на Европейския съвет за приемане 

на бюджета на ЕС и вземат решение за бюджета. 

3. Оценяване 

Дейност 3: Оценка на наученото чрез симулацията  

Учениците коментират наученото от симулацията и правят изводи за своето 

поведение като граждани на Европейския съюз. 

 

 Изпълнение на дейностите 

Дейност 1а/: Да разберем защо Европейският съюз има нужда от  

бюджет, откъде идват приходите и какви са разходите, какви са 

проблемите при определянето на бюджета ? 

Учениците се запознават с основни моменти от съставянето и приемането на 

бюджета на ЕС. 

Учителят, в зависимост от интереса и възможностите на учениците, може; да 

проведе интерактивна дискусия, да сформира екипи, които да намерят, съберат и 

докладват информация по дискутираните теми, както и да ползва презентации и 

филмчета по темата.  

В помощ на учителя: 

 Текст, който може да бъде ползван за представяне пред 

учениците: За целта може да бъде ползвано изданието „Бюджетът на 

Европейския съюз накратко“ на български език – 2019 г. То се обновява 

периодично и можете да изтегляте най-новата версия от 

 https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-

01aa75ed71a1   

 

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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 Въпроси, които могат да бъдат представени и обсъдени: 

1. Защо Европейският съюз има нужда от бюджет? 

Европейският съюз, както и всяка международна организация се нуждае от 

собствен бюджет, за да осъществява своята дейност – да прилага интеграционните 

политики, да гарантира доброто управление на европейската интеграция и 

постигането на нейните цели. Уникалността на Европейския съюз и неговата 

специфика са в основата на  особеностите на формирането и разходването на  

общностния бюджет. Бюджетът на Европейския съюз е инструмент, който определя 

общите приходи и разходи за една година. Освен него Европейският съюз 

одобрява и дългосрочен бюджет за 7 години, който се нарича многогодишна 

финансова рамка. В този дългосрочен бюджет се определят максималните 

годишни суми, които ЕС може да изразходва в различните категории разходи за 

всяка от седемте години  

2. Колко голям е бюджетът на ЕС ? 

Бюджетът на ЕС през 2020 г. възлиза на около172,5 млрд. евро.  .  

3. Каква е структурата на бюджета на ЕС – откъде идват приходите и 

какви са разходите? 

Бюджетът на ЕС, както всеки бюджет, има приходи и разходи.  

а/ Приходи  

Приходната част на бюджета се формира от: 

- вноски от държавите членки в зависимост от техния брутен вътрешен 

продукт 

- мита и такси върху стоки, внасяни от държави, нечленуващи в ЕС,  

- част от данъка върху добавената стойност /ДДС/, събиран от държавите-

членки  

б/ Разходи  

Средствата, постъпили в бюджета на ЕС се изразходват основно за провеждане на 

интеграционните политики: например, ЕС финансира регионалната политика, за 
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да помага на най-слабо развитите държави членки и региони на ЕС да настигнат 

останалите, селскостопанската политика и развитието на селските райони, 

действията в областта на околната среда и климата, програми в областта на 

образованието и научните изследвания. 

4. Защо винаги има противоречия, когато става дума за пари? - Основни 

проблеми и противоречия  при съгласуването на финансовите рамки и бюджета на 

ЕС 

Дискусиите по предложенията на Европейската комисия за многогодишна 

финансова рамка и по проектобюджета винаги са дълги и разгорещени.Ключовите 

различия обичайно са между страните, които дават повече за бюджета и тези, 

които получават повече от бюджета. Основните проблеми, по които има 

разногласия и върху които се съсредоточават  споровете:  

а/ Размерът  на  бюджетните средства – обичайно Европейската 

комисия представя амбициозно предложение за нарастване на бюджета на ЕС с 

цел развитие на интеграционните политики.  За да има повече разходи, трябва да 

бъдат осигурени и повече приходи. Тук възникват основните разногласия между 

държавите членки, които на практика трябва да внесат средствата в бюджета 

б/ Разпределянето на разходите по приоритети и финансирането на 

общата селскостопанска политика  - Дискусиите за размера на бюджета и за 

приходите му  са пряко свързани със споровете за приоритетите при 

изразходването на средствата. Някои държави членки държат да се запази 

насочването на разходите към общата селскостопанска политика, други – към  

структурните фондове, трети – към изследвания и иновации. Предложенията за 

повече разходи за иновации и изследвания, обаче, не съвпадат с интересите на 

фермерите, както и на правителствата на по-бедните държави членки на ЕС.  

 Въпроси за обсъждане за обсъждане с учениците: 

1. Трябва ли Европейският съюз да има по-голям бюджет? 

2. Приходи за бюджета на ЕС  - имате ли други идеи за приходи в бюджета на 

ЕС? 
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3. Как бихте разпределили разходите от бюджета на ЕС – за какво бихте 

изразходвали  средствата от бюджета на ЕС ? 

4. Подкрепяте ли въвеждането на “данък Европа” за всеки европейски 

гражданин? 

 Материал, в помощ при обсъждане на въпросите: 

Интернет източници:  

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/eu-annual-

budget/2020-budget/ 

с подробни данни за бюджета и интерактивни графики със статистически 

данни. От тези графики може да се види колко плаща всяка държава от ЕС за 

бюджета, колко получава чрез структурните фондове и т.н.  

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/revenue-income_bg -

основни факти за бюджета на портал Европа 

https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-

9d01-01aa75ed71a1 - брошура Бюджетът на ЕС накратко с много илюстрации и 

примери, полезна за подготовката на играта. 

 
Дейност 1б/: Да проучим държавите членки – защо страните имат 

различни интереси при определяне на бюджета на ЕС? 

Симулационната игра “Да решим бюджета на ЕС за 2021-2027г.“ има за цел 

даде конкретни знания за бюджета на Европейския съюз, за вземането на решения 

и неговото приемане, за постигането на консенсус и търсенето на коалиции за 

отстояване на становище, за придобиване на цялостна представа как на практика 

се осъщестяват преговори в ЕС за постигане на общо решение, за необходимостта 

от отстъпки и компромиси.  

Необходимо е да се посочи, че в действителност бюджетната процедура е 

много по-сложна, с различни етапи на подготовка на предложенията  на 

Европейската комисия, обсъждания в работни групи, в Комитета на постоянните 

представители, в Съвета на икономическите и финансовите министри и т.н. , 

гласуване в Европейския парламент. За целите на играта, схемата е максимално 

опростена, така че да може да бъде разбрана и изиграна от участниците.  Тя може 

да бъде допълнително опростена от учителя, като се намали обема на задачите. 

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/eu-annual-budget/2020-budget/
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/eu-annual-budget/2020-budget/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/revenue-income_bg
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/79442520-a772-11e9-9d01-01aa75ed71a1
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Участници: 

Участниците в играта  трябва да изиграят заседание на Европейския съвет 

за одобряване на бюджетната финансовата рамка 2021-2027г.,  тоест бюджетът на 

ЕС за следващите 7 години. 

В играта участват 29 души: 

27 участника са министър председатели на държавите-членки  

1 участник – председател на Европейската комисия / Урсула фон дер Лайен/ 

1 участник – председател на Европейския съвет /Шарл Мишел / 

Ако желаещите да участват в играта са повече, то  всеки министър 

председател може да работи съвместно със съветник или с министър на 

финансите. Така ще бъдат включени всички желаещи.  

Ако има повече участници, те могат да бъдат журналисти и в края на 

заседанието да се проведе пресконференция. 

Ако участниците са по-малко, възможно е един участник за отговаря за 

група страни, например за прибалтийските държави Литва, Латвия и Естония или 

за страните от Вишеградската четворка – Полша, Чехия, Унгария и Словакия.  

Стъпка 1: Да определим интересите на всяка страна от ЕС 

Всеки ученик проучва по една държава от ЕС, която ще представлява при 

обсъждането на бюджета. Ролите се възлагат чрез жребии, но е добре 

председателят на Европейския съвет, който ръководи заседанието да е по-опитен 

/възможно е това да бъде преподавателят или друг подходящ участник/. Всеки 

министър председател на съответната държава членка трябва да подготви свое 

предварително проучване за страната, която представлява. Това кратко проучване 

трябва съдържа основни данни за страната : население, равнище на брутен 

вътрешен продукт, финансово участие на страната в бюджета на ЕС, икономика и 

икономически интереси – например, дали страната има интереси в селското 

стопанство или предимно в индустрията, дали страната получава средства от 

структурните фондове.  

 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           9 | 
 

Стъпка 2: Да изготвим предложението на Европейската комисия  

Ученикът, който изпълнява ролята на Председателя на Европейската 

комисия трябва да направи предварително проучване на материали относно 

съществуващите предложения на Европейската комисия за финансова рамка и да 

подготви предложение, което да бъде максимално близко до това, което предлага 

Европейската комисия, но в по-опростена форма. Възможно е тази стъпка да бъде 

осъществена от група ученици – председател и съветници. Добре и предложението 

да бъде  обсъдено с преподавателя и след това да се  разпространи на учениците, 

изпълняващи ролите на министър председатели на държавите членки и на 

председателя на Европейския съвет.  

 

Дейност 1в/:  Да изработим мнението на всяка страна членка на ЕС 

за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. 

Стъпка 1: Всеки ученик се запознава с предложението на Европейската 

комисия 

Стъпка 2: Въз основа на предварителното проучване за страната, всеки 

министър председател изготвя становище на държавата относно финансовата 

рамка, която се предлага от Европейската комисия.  

Становището трябва да отразява и защитава интересите на съответната страна. 

Например, то трябва да съдържа мнение по следните въпроси: 

 Подкрепя ли страната предложението на Европейската комисия за 

увеличаване на  приходната част на бюджета или е против него и 

предпочита да остане на същото равнище – добре е да има аргументи за 

съответното мнение 

 Какво е становището на страната относно приходите – подкрепя ли 

въвеждането на нови данъци – европейски данък, който да се плаща от 

всеки гражданин, данък върху финансовите сделки, данък върху 

пластмасовите отпадъци, данък върху самолетните превози, заради 

замърсяването  – подкрепя ли въвеждането на всеки от тези данъци или 

е против. Какви са аргументите? Има ли страната други предложения за 

приходите, които да бъдат обсъдени? 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           10 | 
 

 Какво е мнението на страната относно разпределението на разходите – 

приема ли предложението на Европейската комисия, ако не го приема, 

какви са предложенията за промяна в разпределението на разходите? 

Стъпка 3: Министър-председателите представят своите писмени становища 

на Председателя на Европейския съвет. Председателят на Европейския съвет 

проучва предложението на Европейската комисия и становищата на отделните 

страни като се старае да намери възможности за постигане на консенсус, той 

подготвя дневния ред на заседанието и го ръководи.  

 

Дейност 2: Провеждане на симулация: Заседание на Европейския 

съвет за определяне бюджета на ЕС за 2021-2027г. 

Учениците участват в симулация на заседание на Европейския съвет за 

приемане на бюджета на ЕС и вземат решение за бюджета. 

Стъпка 1: Логистика и технически елементи   

Симулационната игра се провежда в подходяща зала – оптималната  зала за 

провеждане на тази тип симулационни игри е с маси подредени във формата на 

буквата О. Пред всеки участник е поставена табелка с името на държавата на 

оригиналния език  и името на министър председателя на държавата. Табели се 

поставят пред председателя на Европейската комисия и председателя на 

Европейския съвет. Пред всеки има папка, в която се съдържа  дневен ред на 

заседанието, предложението на Комисията , листове и химикалка. Около стената 

се наредени столове за гости, журналисти, наблюдатели и др. 

Стъпка 2 : Правила на играта 

Участие: всеки участник взема думата и излага своето становище 

Изслушване: всички са задължени да изслушват изказващия се и да бъдат 

толерантни към позицията 

Спорове: спори се само по темата 

Време: всеки спазва времето за изказване 

Роля: всеки изпълнява своята собствена роля 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           11 | 
 

Мнения: мнението на всеки е важно 

Коалиции: коалициите са правят в зависимост от защитаваните интереси на 

страните 

Лични въпроси не се дискутират.  

Стъпка 3: Провеждане на играта 

1. В залата влизат гости, журналисти , наблюдатели  - с табелки са отбелязани 

техните места. 

2. След това влизат председателя на Европейската комисия  и председателя на 

Европейския съвет. Те посрещат министър председателите. Министър 

председателите заемат местата си. 

3. Заседанието открива председателя на Европейския съвет – той приветства с 

добре дошли членовете на Европейския съвет и предлага дневния ред. 

Председателят иска одобрението на дневния ред от членовете на 

Европейския съвет.  

4. В съответствие с дневния ред, председателят на Европейския предоставя 

думата на председателя на Европейската комисия, който прави кратко 

представяне на предложението на Комисията и го аргументира. 

5. Председателят на Европейския съвет предоставя думата на всеки министър 

председател по ред за изразяване на становището на страната – 

изказването не трябва да бъде по -дълго от 2 минути.  

6. След като бъдат изслушани становищата на всички държави се дава 30 

минути почивка – по време на почивката министър председателите трябва 

да се опитат да привлекат в групи държави със сходни становища. 

Председателят на Европейския съвет, с който предварително се е запознал 

със становищата на страните, също води разговори и подпомага постигането 

на консенсус,  След приключване на почивката, председателят приканва 

страните да постигнат консенсус и дава думата на тези, които желаят. Тези 

държави, които се се обединили в група излъчват говорител, който 

съобщава тяхното общо становище. 
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7. В тази част на играта могат да се проявят знанията и уменията на 

участниците да привеждат аргументи, да убеждават, да правят компромиси. 

8. Председателят обобщава изказванията и се опитва да направи компромисни 

предложения, които биха помогнали за вземане на решение и одобряване 

на бюджета.  

9. След приключване на дискусиите са възможни различни финали на играта: 

постигане на консенсус и одобряване на бюджета или невъзможност за 

постигане на компромис и отлагане за следващо заседание. По-

удовлетворяващо за участниците е да успеят да постигнат компромис.  

10.Председателят съобщава крайния резултат, поздравява участниците и 

закрива заседанието.  

Ако е предвидена пресконференция, тя се провежда веднага след 

заседанието.   

В кратък вариант, играта може да бъде осъществена като становищата на 

страните и предложението на Европейската комисия могат да бъдат подготвени от 

преподавателя и раздадени на участниците.  

Друг вариант на играта е да се симулира заседание на Съвета, в който 

заседават министрите на финансите. Този вариант също е интересен, тъй като 

държавите членки притежават различен брой гласове в Съвета. Той се провежда 

по същия начин, но  ако не се постигне консенсус, участвиците  трябва да 

гласуват. Тук следва да се посочи, че бюджетът се приема само с единодушие, но 

за целите на играта е възможно да се гласува. Това може да стане чрез 

калкулатора на гласове на https://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/voting-

system/voting-calculator/  

 

В помощ на  учителя: 

 Предварителни задачи на участниците за подготовката на играта 

“Министър председателите” трябва да изпълнят  следните задачи: 

- да намерят материали за страните и да ги подредят в писмена форма в 

следния формат 

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


   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           13 | 
 

Формат за всяка страна: 

- Име на страната 

- Име на държавния или правителствен ръководител /който участва в 

Европейския съвет/ 

- Население 

- Брутен вътрешен продукт 

- Вноска в бюджета на ЕС 

- Характеристика на икономиката – основни сектори 

- Финансиране от структурните фондове и земеделски субсидии 

Съществуващи материали относно становището на страната по  

предложението за финансова рамка 2021-2027г. / ако бъдат намерени такива 

материали се поставят в приложение/ 

- да се запознаят с предложението на Европейската комисия, което ще им 

бъде предоставено от участника /съвместно с преподавателя/, който ще 

изпълнява ролята на председателя на Европейската комисия.  

- да подготвят кратко писмено становище на страната като отговорят на 

предварително поставените въпроси относно предложението на 

Европейскато комисия 

- да предадат писменото становище на страната си на председателя на 

Европейския съвет в определения от преподавателя срок. 

- да бъдат готови да представят основните точки в своята позиция по време 

на заседанието /да не я четат/ 

Разбира се, възможен е и по-опростен вариант – без да се разработват 

писмени становища. 

Председателят на Европейската комисия –(Урсула фон дер Лайен) трябва да 

изпълни следните задачи: 

- да намери и се запознае с предложението на Европейската комисия за 

финансовата рамка 2021-2027г. 
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- да се запознае с  изказването на Урсула фон дер Лайен  при представянето 

на предложението за финансовата рамка  

- да изготви кратък опростен вариант на предложението, който да съгласува с 

преподавателя 

- да предостави своето предложение / след като е одобрено от 

преподавателя/ на министър-председателите и на председателя на 

Европейския съвет.  

- да бъде готов с кратко представяне – уводни думи , в началото на 

заседанието, както и да участва в него.  

Председателят на Европейския съвет (Шарл Мишел )трябва да изпълни 

следните задачи: 

- да се запознае с предложението на Европейската комисия за финансовата 

рамка  

- да събере и са запознае със становищата на държавите членки 

- да ги групира по сходни позиции  и да подготви писмено становище относно 

възможността за групиране на държавите със сходни мнения – то се 

представя на преподавателя и се обсъжда с него 

- изготвя дневен ред на заседанието 

- да ръководи заседанието 

- да дава предложения за компромиси и да обобщава 

Възможно е преподавателят да изпълнява тази роля, особено, когато 

участниците в играта нямат опит и умения, за да осъществяват тази роля. 

 График за изпълнение на играта 

1. Обяснение на играта и раздаване на роли  

2. Подготовка на предложението на председателя на Европейската комисия за 

финансовата рамка. Обсъжда с преподавателя и след съгласуване се 

изпраща на всички министър председатели и на председателя на 

Европейския съвет.  
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3. Подготовка на формата за всяка страна  от министър председателите 

4. Подготовка на становището по предложението за финансовата рамка на 

всяка страна от министър председателите и представянето му на 

председателя на Европейския съвет. Обсъждане на становищата при 

необходимост с преподавателя. 

5. Провеждане на играта.  

 

Дейност 3: Оценка на наученото чрез симулацията     

Учениците коментират наученото от симулацията и правят изводи за своето 

поведение като граждани на Европейския съюз. 

 

Тази симулационна игра може да бъде изиграна и в кратък, опростен 

вариант. Например, може да бъде обсъден само въпросът за въвеждане на 

европейски данък или за какво да се изразходват средствата от бюджета на ЕС.  

Може да се направят и групи от държави, които да изразяват сходно мнение. 

Същият формат може да се използва и за обсъждане и вземане на решения 

и по други важни европейски въпроси, интересуващи учиниците. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Името на страната 

 

 

              

 

 

 

 

 

Името на държавния или правителствен ръководител 

 

 

 

 

Население - брой, вид, традиции 

 

 

 

 

Брутният вътрешен продукт 
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Вноската в бюджета на ЕС 

 

 

Характеристика на икономиката – основни сектори 

 

 

 Финансиране, което страната получава от структурните фондове и 

земеделски субсидии, от европейските програми.  

 


