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1. България става член на Европейския съюз на:  

а) 25 април 2005 г.   

б) 1 януари 2007 г.   

в) 1 януари 2017 г.   

 

2. На датата, на която България се присъединява към Съюза, член на ЕС става 

също и:  

а) Словения  

б) Хърватия  

в) Румъния  

 

3. От кое разширяване на ЕС е част България:  

а) Източното разширяване.  

б) Южното разширяване.  

в) Югоизточното разширяване.  

 

ТЕСТ  

ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА ПО ТЕМАТА  

„КАКВО ПЕЧЕЛИ И КАКВО ГУБИ  

БЪЛГАРИЯ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?“ 

 

 

Автор: доц. КАЛОЯН СИМЕОНОВ, Катедра „Европеистика“, Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“ 
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4. Коя от следните държави не е част от Източното разширяване на ЕС:  

а) Полша  

б) Естония  

в) Гърция  

 

5. Къде България подписва Договора за присъединяване към ЕС:  

а) в Люксембург  

б) в Брюксел 

в) в Страсбург  

  

6. Кое от следните твърдения е вярно:  

а) Членството на България в ЕС е свързано основно с предимства, а 

недостатъците са незначителни.  

б) Членството на България в ЕС е свързано основно с недостатъци, а 

предимствата са незначителни.  

в) Членството на България в ЕС е свързано както с предимства, така и с 

недостатъци за страната, нейните граждани и фирми.    

 

7. Кое от следните твърдения не е вярно:  

а) ЕС има високи стандарти в областта на околната среда.  

б) Високите стандарти за околната среда вредят на гражданите на ЕС.  

в) Високите стандарти за околна среда на ЕС струват скъпо на 

европейските фирми за тяхното прилагане.  

 

8. Кое от следните твърдения е вярно:  

а) Членството на България в ЕС е свързано с повече инвестиции в страната 

и улесняване на търговията с държавите от Съюза.  
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б) Членството на България няма отношение към инвестициите в страната и 

търговията с държавите от ЕС.  

в) Присъединяването към ЕС има за основна задача да ограничи местните 

инвестиции и българското производство.  

 

9. Единният дигитален пазар в ЕС:   

а) е само в границите на отделните държави и е разделен на 27 

национални пазара.  

б) стреми се да интегрира дигиталните услуги и електронната търговия в 

целия вътрешен пазар на ЕС.  

в) все още не е установен, защото няма споразумение със САЩ и Китай за 

развитието му в ЕС.  

 

10. Кое от посоченото не е свързано с предимство, което произтича от 

членството на България в ЕС:   

а) по-свободно и улеснено пътуване в другите държави членки на ЕС.   

б) ограничаване на финансовите средства за земеделските производители 

и премахване на финансирането за развитие на селските региони.  

в) повече средства и възможности за наука и образование.  

 

11. Бъдещото присъединяване на България към еврозоната:   

а) е свързано с ползи и разходи за страната.    

б) не е свързано с ползи и разходи за страната.  

в) е свързано само с негативи за страната и задължително следва да бъде 

избегнато.  
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12. Членството на България в ЕС:   

а)  се отразява по еднакъв начин на всички български граждани и фирми.    

б)  не се отразява по никакъв начин на българските граждани и фирми.  

в)  отразява се по различен начин на българските граждани и фирми, в 

зависимост от тяхната възможност да се възползват от мобилността, както и 

от тяхната способност да се конкурират на трудовите пазари и пазарите на 

стоки и услуги в ЕС. 

  

Верни отговори: 

1б; 2в; 3а; 4в; 5а; 6в; 7б; 8а; 9б; 10б; 11а; 12в.  

 

 


