




ТЕСТ ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЗАЩИТА ПРАВАТА 
НА ЧОВЕКА 

 

Тестът се състои от 12 /дванадесет/ въпроса с три възможни отговора, от които 

само един е верен. Оградете верния отговор. 

 

1.Коя е първата интеграционна общност в Европа: 

а/Европейска общност за въглища и стомана – създадена с 

подписването на договора за създаване на ЕОВС, сключен на 

18.04.1951г. в Париж, в сила от 23.06.1952г. между Белгия, ФРГ, 

Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия ; 

б/Европейска общност за икономическо сътрудничество; 
в/Съвета на Европа; 
 

2.Коя от изброените европейски организации не е с обща компетентност: 

а/Европейски съюз; 
б/Западноевропейски съюз – това е първият военен съюз, създаден 

след ВСВ между Франция и Великобритания; 

в/Съвета на Европа; 
 

3.С кой договор е утвърдена промяната в наименованието на Европейската 
общност в Европейски съюз и изрично е закрепен статута му на 
юридическо лице: 

а/с Договора от Лисабон от 2007г.; 

б/ с Договора от Маастрихт от 1992г.; 
в/ с Договора от Ница от 2001г.; 
 

4.Кое от изброените права не е изключително право на гражданите на 
европейския съюз: 

а/ свобода на движение и право на установяване; 
б/ активно и пасивно избирателно право за избор на членове на 
европейския парламент и органи на местната власт; 



в/ право на жалба пред европейския омбудсман и право на петиции до 

Комитета по петициите – това право имат всички ФЛ и ЮЛ, 

пребиваващи на територията на ЕС; 

 

5. Гражданите на европейския съюз могат да инициират нормотворческа 
процедура / действия по изготвяне и представяне на предложения / за 
приемане на законодателен акт на Европейския съюз: 

а/ колективно – не по малко от 1000 000 лица които трябва да се 

граждани на значителен брой държави членки или грлаждански 

комитет от 7 лица от различни държави членки – Р /ЕС № 211/2011г.; 

б/ индивидуално; 
в/ не могат; 
 

6. Възпроизвеждането на разпоредби от регламентите на Европейския 
съюз в националното законодателство на Държавите членки е : 

а/ задължение; 
б/ препоръка; 
в/ нарушение – регламентите са от категорията на задължителните 

актове на ЕС, които имат пряко приложение, като действието им е 

неопосредено. Т.к целта им е уредят еднообразно общ. отношения, 

които те регулират на територията на целия ЕС, възпроизвеждането 

им в разпоредби от националното законодателство се счита за 

нарушение, защото това може да създаде предпоставки за различното 

им тълкуване и да постави под въпрос действието на нормите във 

времето – Решение С-39/72 – Комисия срещу Италианската Република/ 

 

7. Особени мнения на съдите по решенията на Съда на Европейския съюз: 
а/ се допускат, но нямат влияние върху правната сила на съдебните 
решения; 
б/ допускат се само по преюдициални запитвания; 
в/ не се допускат; 

 

8.Коя от институциите на Европейския съюз е изразител на интереса на 
Държавите членки: 



а/ Европейския парламент; 
б/ Съвета – в неговия състав участват министри на Държавите 

членки, които са отговорни за провеждането на националните 

политики; 

в/ Европейският съвет; 
 

9.Коя от изброените институции на Европейския съюз не участва в 
законодателния процес: 

а/ Комисията; 
б/ Съвета; 
в/ Европейският съвет; 

 

10. Прилагането на нормите от Правото на Европейския съюз с директен 
ефект се осъществява от: 

а/ институциите на Европейския съюз; 
б/ Съда и Общия съд; 
в/ националните съдилища и правоприлагащите органи; 

 

11. Решението на Съда по производство за неизпълнение на задълженията, 
произтичащи от договорите от страна на Държава членка /по чл. 258-259 от 
ДФЕС/ има:  
 
а/ осъдителен характер; 
б/ установителен характер; 

в/ санкционен характер; 
 
12. Преките искове пред Съда се завеждат с: 
 
а/ искова молба или жалба ; 

б/ с преюдициално запитване; 
в/ с искова молба ; 


