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Как да търсим европейска 

информация? 
 

Интернет пространството предлага изобилие от източници на европейска 

информация. Динамичната обстановка на века, в който живеем, налага това винаги да 

бъдем в час със случващите се около нас събития, да разбираме понякога сложните 

термини, които често се използват при представянето на европейска информация, както 

и да можем свободно да тълкуваме и прилагаме нещата, които ЕС предлага за своите 

граждани. Но как да разграничим правилните източници от тези, чието съдържание е 

съмнително? Кои сайтове за европейска информация могат да ни помогнат? Към кого 

можем да се обърнем, когато имаме нужда от помощ при търсенето на конкретна 

информация? 

 

Сървър „Европа“ - http://europa.eu 

Основният източник на проверена информация за Европейския съюз е сървър 

„Европа“- http://europa.eu. Уебсайтовете на всички официални институции на ЕС 

съдържат същото разширение „europa.eu“, например уебсайтът на Европейската 

комисия е www.ec.europa.eu, където „ес“ е съкращението на European Commission. В 

сайта на сървър „Европа“ можете да откриете всичко за ЕС от самото му начало, 

разделено в различни категории: как функционира ЕС, политики на ЕС, Вашият живот 

в ЕС, развитие на бизнеса, право на ЕС, публикации, материали за деца. На този сайт са 

предоставени всички профили на официалните институции на ЕС в социалните мрежи 

Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, както и техните блогове, които можете да 

последвате и да получавате актуална информация ежедневно от тях. Сървърът 

представлява една своеобразна европейска енциклопедия, която можете свободно да 

използвате, без да се притеснявате за достоверността на материалите в нея. В 

допълнение, можете да намирате необходимите за Вас съвети за конкретна ситуация, в 
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която е включено интерпретирането на различни законодателни актове на ЕС и 

преработването им в национални закони. 

 

Портал „Вашата Европа“- 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm  

Портал „Вашата Европа“ предоставя бърза и полезна информация в случай, че ще 

извършвате дейност в друга страна-членка на ЕС, било то пътуване, учене, работа, 

пазаруване, бизнес или други. Сайтът спестява бюрокрацията и времето, което бихте 

отделили в определена институция, за да намерите търсената от Вас информация. 

Порталът предоставя на гражданите от ЕС, както и на тези от Европейското 

икономическо пространство /ЕИП/ - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и частично за 

Швейцария, да се запознаят с правата си в тези области, тъй като те често могат да 

бъдат нарушени, когато съответната държава не е приложила изцяло съответния закон 

на ЕС. 

На уебсайта можете да откриете: 

• информация за Вашите основни права съгласно правото на ЕС; 

• информация за прилагането на тези права във всяка отделна страна (когато 

националните власти са предоставили такава); 

• безплатни консултации със службите за помощ на ЕС по електронната поща 

или по телефона, за да получите по-подробни или съобразени с Вашия случай 

помощ и съвети. 

Автори на публикациите в сайта са експерти от съответните генерални дирекции на 

Европейската комисия, като пълнотата на данните е допълнена от властите на 

съответната страна. Сайтът предлага информация на всички 24 официални езика на ЕС. 

Възможно е, обаче, търсената от Вас информация да не е преведена на езика, на който 

Ви трябва, тъй като все още предстои да бъде преведена. 
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Европейски младежки портал - 

http://europa.eu/youth/EU_bg  

Европейският младежки портал предоставя възможности и информация за младите 

хора, свързана с живот, работа, учене в ЕС, които са както европейски, така и 

национални. Обхваща 8 основни теми и 33 държави, като информацията е преведена на 

27 езика. Цялата информация на този сайт е разделена в бутони на главната страница, 

които отвеждат към основното по темите за доброволчество, работа, учене, вземане на 

участие, култура и творчество, здраве, социално включване, пътуване и глобално 

мислене. Информацията на уебсайта може да бъде филтрирана за определена страна, 

т.е. може да бъде показана информация за избрана от Вас държава, като функцията се 

избира чрез бутона „Изберете страна“. Порталът предоставя и актуални новини и 

събития, които са водещи за избраната от Вас държава. 

 

Евродеск - http://www.eurodesk.bg/ 

„Евродеск България“ е част от европейските младежки информационни бюра 

(EuroDesk), работещи в единна мрежа чрез сходни методи, принципи и технологии. 

Това е една впечатляваща система със стотици партньори в множество европейски 

градове. Всички партньорски организации работят заедно, за да предоставят актуалната 

информация, от която се нуждаете от първа ръка. Мрежата предлага информация за 

програмата Еразъм+, различни конкурси, възможности за стипендии, доброволчески 

инициативи и други. Информацията, която се предоставя, е полезна както за младите 

хора, така и за младежки работници. Интересен факт е, че Европейският младежки 

портал и информацията в него се поддържат от Евродеск, осигурявайки по-голяма 

достъпност и разнообразие от младежки възможности. 

 

Мрежата работи с: 

• ученици; 

• младежи; 

• студенти; 
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• преподаватели; 

• социални работници, работещи с младежи; 

• неправителствени организации и общински структури и звена, ангажирани с 

младежки дейности. 

„Евродеск“ предлага: 

• безплатен отговор и съвет по въпроси, свързани с Европа; 

• интернет достъп до европейска информация; 

• осигуряване и превод на информация и новини, предназначени за Европейския 

младежки портал (http://www.europa.eu/youth); 

• специално развити информационни средства и подкрепа за професионалисти, 

работещи с млади хора и с европейска информация; 

• интернет дискусионен форум; 

• обучения за професионалисти, които работят с млади хора и с европейска 

информация; 

• периодични публикации, касаещи европейската информация за млади хора; 

• промоция и представяне на европейска информация. 

 

СОЛВИТ - http://www.solvit.government.bg/  

СОЛВИТ е безплатна услуга, която е създадена да бъде механизъм за извънсъдебно 

разрешаване на трансгранични спорове на граждани или фирми с държавната 

администрация. Центровете „Солвит“ помагат за намирането на лесни решения на 

проблемите, възникнали като следствие от неправилното прилагане на 

законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар и администрациите на 

държавите-членки. За да бъдат максимално ефективни, Европейската комисия е създала 

за тях единна база данни, с което да улесни решаването на възникналите проблеми в 

срок от 10 седмици, който в някои специфични случаи може да бъде удължен с още 4 

седмици. 

За да може един проблем да бъде решен чрез СОЛВИТ, той трябва: 

• да бъде от трансграничен характер; 
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• да е възникнал в резултат на неправилно прилагане на общностното 

законодателство; 

• в проблема да участва като страна държавен орган на национално, регионално 

или местно равнище, т.е. една от страните винаги е държавен орган, а другата — 

физическо лице или фирма; 

• за решаването на дадения случай да не са били предприети съдебни процедури. 

Когато пред гражданин или фирма възникне проблем, свързан с прилагането на 

правилата на Европейския съюз в областта на вътрешния пазар, той може да се обърне 

към мрежата СОЛВИТ за съдействие посредством:  

• попълване и изпращане на единния СОЛВИТ формуляр, който може да бъде 

намерен на официалната интернет страница на мрежата СОЛВИТ на адрес 

http://ec.europa.eu/solvit; 

• изпращане на съобщение по електронен път на електронната поща на 

съответния национален СОЛВИТ център, който за българския СОЛВИТ център 

е: solvit@government.bg. 

СОЛВИТ може да бъде в помощ на гражданите при издаване на разрешителни за 

пребиваване, признаване на професионални квалификации, регистрация на МПС, при 

трудови права, социално осигуряване, данъчно облагане, свидетелства за управление на 

МПС. 

За хората, които работят в бизнес сектора, СОЛВИТ може да помогне при осигуряване 

на пазарен достъп за продукти, предоставяне на услуги, установяване като 

самостоятелно заето лице,  обществени поръчки, възстановяване на ДДС, свободно 

движение на капитали, граничен контрол. 

 

EUBOOKSHOP - http://bookshop.europa.eu 

EU Bookshop е официалната онлайн книжарница на ЕС, която действа също като 

библиотека и архив. Съдържа над 100 000 заглавия и 190 000 съответстващи 
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електронни версии (PDF; е-книги, CD и други) на повече от 50 езика. Някои от най-

старите публикации датират от 1952 г. 

Като европейски гражданин, Вие имате правото да си поръчате безплатно копие от 

публикациите, което да бъде доставено до Вашата врата с куриер. За други, може да се 

наложи да заплатите определена сума. При все това, всички PDF версии и е-книги са 

напълно безплатни и са на Ваше разположение. Можете да поръчате един екземпляр от 

даден език. Ако желаете да получите повече екземпляри от безплатни публикации, е 

необходимо да изпратите искане до представителство на ЕС, делегация или 

информационен център на Europe Direct близо до Вас, в което да посочите колко 

екземпляра са Ви нужни. Тези искания ще бъдат разгледани и удовлетворени в 

зависимост от наличностите. За да поръчате, не е необходимо да си направите 

регистрация, но тя Ви позволява много повече опции и е напълно безплатна.  

Авторите на публикациите са най-различни – институции на ЕС като Европейската 

комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз (Съвета на 

министрите), европейски агенции и други. 

EU Bookshop се управлява от Службата за публикации на Европейския съюз в 

Люксембург. Сайтът е достъпен на всички официални езици на ЕС. При необходимост 

от допълнителна информация, в графа „Често задавани въпроси“ можете да откриете 

повече  разяснения. 

 

Европа Директно - http://europa.eu/europedirect/  

Центровете „Европа Директно“ са част от мрежа, която наброява над 500 центъра в 

целия Европейски съюз. Тяхната роля е да осигурят по-голяма информираност на 

гражданите за правата, за отговорностите, за политиките, за правилата, за програмите 

на Европейския съюз; да изслушват техните безпокойства, препоръки и мнения и да ги 

насърчат да бъдат активни творци на Обединена Европа.  

Информационните центрове „Европа Директно“ предоставят експертна информация, 

отговарят на въпроси, които могат да бъдат зададени както в офисите на живо, така и 

по имейл или в социалните мрежи, организират дискусии, работят с медиите. 
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Можете да се обърнете към най-близкия за Вас център, ако имате нужда от официални 

контакти с европейските институции, ако имате въпроси за ЕС, желаете да заявите 

искане за безплатни информационни материали или търсите експерт, който да участва 

като лектор във Ваше събитие. Годишната програма на всеки център се изготвя 

предварително и е съгласувана с конкретната тематична година – тази година, 2015, е 

обявена от Европейската комисия за Европейска година за развитие. Обикновено в 

програмата са включени множество събития, в които бихте могли да се включите като 

доброволци по взаимно съгласие. При необходимост от печатни материали за ЕС в по-

голямо количество, които да са Ви необходими при организирането на социални 

кампании, инициативи, презентации в училище или университета, винаги можете да се 

обърнете към центровете „Европа Директно“, които имат възможността да поръчат за 

Вас по-големи количества, да Ви дадат съвети и дори да Ви помогнат с организацията 

на събитието. 

 




