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Abstract  

 

The paper is dedicated to the specifics and activities of the European Commission. 

The European Commission is one of the most important institutions of the 

European Union. It is politically independent, protects the interests of the EU as a 

whole and is considered to be the engine of European integration in a number of 

key areas. It proposes legislation, specific policies, programmes and action 

strategies, represents the EU in its external relations.  
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Европейската комисия е една от най-важните институции на Европейския 

съюз. Тя е политически независима, защитава интересите на ЕС като цяло и е 

двигателят на европейската интеграция в редица ключови области. Тя предлага 

законодателство, конкретни политики, програми и стратегии за действие, 

представлява ЕС във външните му отношения. Комисията отговаря за 

изпълнението на решенията, взети от Европейския парламент и Съвета на ЕС. 

Европейската комисия е наследник на една от институциите, създадени в 

наднационалната система на Европейските общности след знаменитата 

декларация на френския външен министър Робер Шуман от 9 май 1950 г. В 

началото на 50-те години на XX век тя се нарича Върховен орган на Европейската 

общност за въглища и стомана. Оттогава, до наши дни, институцията преминава 

през множество промени, следвайки непрекъснатото разширяване на ЕС и водена 

от духа на епохата. 

 

Първият председател на 

Европейската комисия, в периода 

1958 – 1967 г. е Валтер Халщайн 

– един от пионерите на 

европейската интеграция. Той 

има значим принос за 

изграждането на общия пазар. 

Енергичният му ентусиазъм, 

вярата в европейската идея и 

умението му да убеждава дават силен тласък както на работата на Комисията, 

така и на развитието на Обединена Европа. 

Състав на Европейската комисия 

Според Договора за Европейския съюз , Комисията се състои от 27 комисари 

(по един от всяка държава членка), плюс председател. Екипът, наричан също 

Колегиум, заседава веднъж седмично, обикновено в сряда, най-често в Брюксел. 

Служителите на Комисията работят в звена, наречени „генерални дирекции“ и 
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„служби“. Всяка Генерална дирекция отговаря за конкретна област ― например 

образование, търговия конкуренция и др.  

На всеки пет години се назначава нова Комисия. Това трябва да се случи  в 

шестмесечен срок след изборите за Европейски парламент. Процедурата е 

следната:  

 Правителствата на държавите членки предлагат нов председател на 

Комисията, който трябва да бъде избран от Европейския парламент;  

 Предложеният председател на Комисията, след обсъждане с 

правителствата на държавите членки, посочва останалите членове на 

Комисията;  

 Новият Парламент изслушва след това всички предложени членове и 

дава становище за целия „колегиум“. Ако бъде одобрена, новата 

Комисия може официално да започне работа. 

 

Председателят на Комисията решава кой 

комисар за коя политическа област ще 

отговаря. Ако е необходимо, може да направи 

преразпределение на тези задължения по 

време на мандата на Комисията. 

Председателят има правото да поиска 

оставката на даден комисар. 

Понастоящем председател на Европейската 

комисия е г-жа Урсула фон дер Лайен, която встъпи в длъжност на 1 декември 

2019 г. Тя е и първата жена председател на институцията. 

 

Решенията в ЕК се вземат 

колективно. Всички 

комисари участват 

поравно в процеса на 

вземане на решения и 

носят отговорност. 
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Кои са българските еврокомисари? 

 

До този момент нашата страна е имала 

трима еврокомисари, като всичките са жени. 

Първият български представител в ЕК е г-жа 

Меглена Кунева, с мандат януари 2007 -  

октомври 2009 г. Тя поема ресор „Защита на 

потребителите“. 

 

Вторият член на ЕК от България е  г-жа 

Кристалина Георгиева, която поема ресор 

„Международно сътрудничество, хуманитарна 

помощ и реакция при кризи“, в периода 2010 – 

2014 г. През следващия мандат на ЕК е избрана  

заместник-председател на Комисията и поема 

ресор „Бюджет и човешки ресурси.“ Тя напуска  

поста през 2017 г., когато е избрана за главен 

изпълнителен директор на Световната банка. 

 

 

Настоящият български еврокомисар е г-жа 

Мария Габриел. През 2017 г. тя поема 

задължението да отговаря за ресор „Цифрова 

икономика и общество.“  

От 2019 г. Мария Габриел е комисар за 

иновациите, научните изследвания, културата, 

образованието и младежта. 
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Функции на Европейската комисия 

 Предложения за законодателство 

Европейската комисия е единствената институция на ЕС, която може да 

прави предложения за ново европейско законодателство. Тези предложения 

трябва да защитават интересите на Съюза и неговите граждани, а не интересите 

на отделни държави. За да направи предложение, Комисията трябва да е 

установила, че в Европа е възникнала нова ситуация или са се появили нови 

предизвикателства. След това тя трябва да реши дали европейското 

законодателство е най-добрият начин за справяне с положението.  

Комисията е в непрекъснат контакт и с националните парламенти на 

държавите членки и предлага действия на равнище ЕС, само ако прецени, че 

определен проблем не може да бъде ефикасно разрешен чрез действия на 

национално, регионално или местно равнище.  

 Изпълнение на политиките и бюджета на ЕС 

Европейската комисия носи отговорност за управлението и изпълнението на 

бюджета на ЕС, както и за политиките и програмите, одобрени от Парламента и от 

Съвет на ЕС. По-голямата част от дейностите и разходите се извършват от 

националните и местните власти, но Комисията осъществява контрола върху тях. 

Комисията управлява и бюджета на ЕС. 

 „Пазителка“ на договорите 

Европейската комисия следи за осигуряване на правилното прилагане на 

законодателството на ЕС във всички държави членки. Ако установи, че държава от 

ЕС не изпълнява правните си задължения, Комисията предприема стъпки за 

разрешаване на проблема. Първо, тя изпраща официално писмо до правителството 

на съответната страна, в което Комисията обяснява защо смята, че е нарушено 

законодателството на ЕС, като определя краен срок за получаване на подробен 

отговор. Ако след тази процедура проблемът продължава да съществува, 

Комисията отнася въпроса до Съда на ЕС, който има правомощия да наложи 

санкции.  
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 Представител на ЕС в международните отношения   

 

През 2009 г. в ЕС беше избрана нова фигура - 

Върховният представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката 

на сигурност. Понастоящем това е г-н Жозеп 

Борел Фонтелес Той е и заместник-

председател на Комисията. Европейската 

комисия играе важна роля като говорител на 

Европейския съюз на международната сцена, най-вече в областта на търговската 

политика и хуманитарната помощ.. Тя дава възможност на 27-те държави членки 

да говорят с един глас на международните форуми. 

В заключение  

Европейската комисия е олицетворение на идеята за Обединена Европа и за 

наднационален подход в процеса на вземане на решения. Тя пази учредителните 

договори, предлага законодателство, администрира и управлява политиките на ЕС. 

Това е институция, която често е наричана „европейско правителство“, защото 

концентрира в себе си задължения и отговорност за бъдещото развитие на Съюза 

и благоденствието на неговите граждани.  


