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УВОД 

Изборите за Европейски парламент през май 2019 г. произведоха ново политическо 

представителство в управленските структури на Европейския съюз в труден момент след 

очакваното напускане на Великобритания и ключови дебати за бъдещето на европейската 

интеграция. 

Началото на новия политически мандат е време както за равносметка на напредъка 

по ключови теми на европейската интеграция, така и възможност за консолидиране на 

подкрепа за нови политически инициативи по проблемите на социално-икономическото 

развитие, външната и вътрешната сигурност и укрепване на демократичните устои на 

Европейския съюз. 

В същото време, практическото реализиране на основните европейски политики и 

ефективното им въздействие върху социално-икономическия просперитет зависят в голяма 

степен не само от политическите елити, но и от приноса на академичната и научна 

рефлексия относно очертаните проблематики.  

Настоящата публикация включва докладите, представени в рамките на годишната 

научно-практическа конференция на Българската асоциация за европейски изследвания, 

проведена през м. ноември 2019 г. във Велико Търново. 

Голям интерес предизвикаха темите, представени от изтъкнати учени от Българската 

академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Нов български 

университет, Университета за национално и световно стопанство, Югозападния 

университет „Неофит Рилски“.  

Публикуваните доклади дискутират актуални проблеми по конституиране на новите 

политически институции на ЕС, предизвикателствата пред Еврозоната и потенциалът за 

реализиране на специфичните сценарии за икономическа и политическа интеграция, 

стратегическите партньорства на ЕС в контекста на променящите се търговски 

взаимоотношения в глобален план и др. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ 
ПАРЛАМЕНТ – ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ И ПОЛИТИЧЕСКА 

РЕАЛНОСТ  
 

гл. ас. д-р Гергана Радойкова 
 

Резюме 

На изборите за Европейски парламент през месец май 2019 г. гражданите дадоха 
своя глас за това как искат да продължи напред Европейският съюз през следващите пет 
години. Във времена на криза, остро политическо противопоставяне, фалшиви новини, 
популизъм и търсене на единен европейски подход по проблемите и предизвикателствата 
на деня, избирателите показаха, че искат от хората, на които са делегирали власт,  да 
проявят разум, умение за диалог и постигане на компромис и най-вече – ясни резултати. 

Настоящият текст е опит за равносметка на резултатите от изборите за 
Европейски парламент. Специален фокус се поставя върху картината в България, както и 
върху дебата за избора на председател на Европейската комисия. 

Ключови думи: Европейски съюз, Европейски парламент, България, избори, 
граждани 

 

Увод 

Отминалите избори за Европейски парламент бяха изключително важни за бъдещето 

на Европейския съюз и най-вече – за доверието на гражданите, като основна предпоставка 

за успешния път напред на европейското обединение. 

От създаването на Европейската общност за въглища и стомана през 50-те години на 

миналия век, европейският проект непрекъснато се променя и разширява. Не просто 

географски – от 6 до 28 държави, но и по обхвата и дълбочината на въпросите, които се 

обсъждат и решават на европейско равнище. Това постепенно изгражда система за 

управление на много нива, в която често отговорността на политическите субекти се 

размива, а връзката граждани-институции отслабва. 

Понастоящем Европейският съюз се намира в може би най-сериозната криза от 

създаването си въобще. Решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза, 

икономическата и финансова криза, мигрантският и демографският проблем са само някои 

от въпросите, за които много се говори през последните години, но за съжаление добрите 
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намерения трудно се „обличат“ в адекватни, навременни и единни действия. Исторически 

и традиционно вината за неуспехите винаги е падала върху националните правителства. От 

повече от десетилетие обаче „виновният“ все по-често се оказва ЕС. Политическите играчи 

са силно изкушени да използват ЕС за извличане на вътрешнополитически дивиденти и 

борба за електорална подкрепа. Когато са постигнати успехи, те се приписват на 

национално ниво и съответно – за неуспехите се обвинява ЕС. 

Четиридесет години след първите преки избори за Европейски парламент 

гражданите на Съюза все още не са достатъчно осведомени за правомощията на 

институциите и за процеса на вземане на решения и все по често се споменава изречението 

„Брюксел така каза“. 

Процесът на европейска интеграция е все по-силно зависим от общественото мнение 

– ефективната демокрация все повече се основава на ефективна комуникация, като 

незаобиколимо условие за по-нататъшното развитие на европейския интеграционен 

проект1. 

Време е да започнем да си задаваме въпроса какво всеки един от нас казва на 

Брюксел – този въпрос е изключително актуален и когато правим равносметка на 

резултатите от изборите за Европейски парламент – единствената институция на ЕС, 

конституирана посредством прякото волеизявление на гражданите на Съюза. 

 

1. Гласът на гражданите на изборите за ЕП – опит за равносметка 

 

Според Договора от Лисабон Европейският парламент се състои не от 

„представители на народите“, а от „представители на гражданите“. Това далеч не са само 

редакционни промени. Те отразяват една от основните идеи на европейската интеграция – 

решенията да се вземат възможно най-прозрачно и най-близо до гражданите, както и 

стремеж да се преодолеят евроскептицизмът и усещането на избирателите за прекалената 

отдалеченост на ЕС от техните проблеми. По думите на проф. Жан Пол Жаке „Договорът 

от Лисабон бележи завършващата фаза от битката за демократизиране на 

 
1 Шикова, И. 2017 – Разговор за Европейския съюз. Комуникационна политика – защо, кой, какво и как? – 
Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на ЕС, Дипломатически институт 
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институционалната система и гарантиране на централно място на представителите на 

гражданите в нея“2.  

Връзката избирател – евродепутат е доста трудна за конкретизиране, защото един 

евродепутат участва в различни дебати. Той защитава позиция от името на своята партия, 

като представител на интересите на жителите на конкретна област, като защитник на 

националните интереси и не на последно място – като защитник на своята визия за 

развитието на Европа. Това често пъти е пречка пред самите избиратели, които са 

затруднени в преценката си по какъв точно начин се защитават техните интереси. 

Основните теми, които интересуват избирателите, са във вътрешнополитически план. Това 

превръща изборите за ЕП във вторични национални избори. 

С публикуването на Бялата книга през март 2017 г. Европейската комисия постави 

началото на нов дебат за бъдещето на ЕС от 27 държави членки. Като свой ключов 

приоритет тя посочи активния диалог с гражданите. Членовете на Комисията пътуваха из 

цяла Европа, за да изслушват вижданията на гражданите по различните предложени 

сценарии, като по този начин всеки имаше възможност да допринесе за определянето на 

пътя напред на Съюза. Започна и специална онлайн консултация с въпроси, разработени от 

европейска дискусионна група на граждани, в която се включиха над 75 хил. души. 

Какви са резултатите от граждански диалози? Първо и най-важно - заговори се повече 

за Европейския съюз по същество, а това винаги е добра новина и стъпка в правилната 

посока. Общото впечатление при анализ на текста на Доклада за напредъка е, че 

участниците гледат на Европейския съюз преобладаващо положително и голяма част от тях 

възприемат общността и единството като ключ към решаването на проблемите3. Съвсем 

нормално се наблюдава също тревога и разочарование. Гражданите като цяло са склонни 

да вярват, че ключовите предизвикателства могат да бъдат преодолени по-ефективно чрез 

съвместни действия на европейско и национално ниво. 

Изборите за ЕП често биват определяни като определяни като скучни избори. Те се 

характеризират с липса на големи междупартийни емоции, сравнително вяла предизборна 

 
2 Жаке, Ж. П. (2007). Институционно право на Европейския съюз, Университетско издателство „Св. 
Климент Охридски“ 
3 European Commission (2019). Citizens’Dialogue and Citizens’ Consultations – Progress Report, 11 December 2018    
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кампания, пренебрежително отношение на избирателите, слаба заинтересованост от страна 

на медиите и като резултат ниска избирателна активност4. 

Този път обаче ситуацията беше различна. От статистическа гледна точка резултатите 

от изборите за ЕП са повече от обнадеждаващи. Според данните от проучване на 

Евробарометър, проведено през юли 2019 г., подкрепата на гражданите за Европейския 

съюз е най-висока от 1983 г. насам – по мнение на 68% от запитаните, страната им е има 

основно ползи от членството си в Съюза.5  

Общата избирателна активност на европейските избори се е увеличила с 8%,  до 50,6%, 

което пък е и най-високото участие в европейски избори от 1994 г. насам. Важно е да се 

отбележи, че се наблюдава обръщане на тенденцията на намаляване на избирателната 

активност за пръв път от 1979 г. насам, когато бяха проведени и първите преки избори за 

ЕП.  Още по-важно е обаче, че именно гласът на младите хора в Европа е довел до 

повишаване на избирателната активност: 42% от респондентите на възраст 16-24 години 

споделят, че са гласували на европейските избори, което означава, че участието на младите 

хора се е увеличило с 50% в сравнение с избирателна активност от през 2014 г. Силно се е 

повишила и избирателната активност във възрастовата група 25-39 години, където тя е 

нараснала с 12 пункта от 35% на 47%. Според проучването избирателната активност сред 

младите и тези, гласували за пръв път, надвишава всеки друг ръст на избирателна активност 

за други възрастови групи. Какво казаха гражданите със своя вот? Сред причините да 

гласуват на европейските избори през 2019 г., 52% от избирателите изтъкват гражданския 

дълг като основна причина - това представлява увеличение от 11% в сравнение с 2014 г. На 

изборите за ЕП през 2014 г. значително повече граждани също са гласували, защото 

подкрепят ЕС (25%,), или защото смятат, че могат да променят нещата чрез гласуване 

(18%). 

Традиционно най-висока бе избирателната активност в Белгия, където гласуването е 

задължително - 89%. В Германия се наблюдава голямо увеличение на избирателната 

 
4 Шикова, И. , 2018. Европейските избори 2019 – от andante sostenuto към allegro ma non troppo. Жан Моне 
център за високи постижения към катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ 
5 Стандартен Евробарометър 91, август, 2019 
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активност - повече от 10% (от 48,10% на 61,10%), а в Испания е повече от 20% ( от 43,81% 

на 64,32%). В Австрия се е увеличила съответно с 14%.6 

Проучването на Евробарометър след изборите се фокусира и върху темите, които 

стимулират гражданите да гласуват на изборите за Европейски парламент. Най-важните 

теми, които повлияха на решението на гражданите, бяха икономиката и растежа (44%), 

климатичните изменения (37%), както и правата на човека и демокрацията (37%). Начинът, 

по който ЕС „трябва да работи в бъдеще“, също се откроява като един от основните мотиви 

на гражданите да упражнят правото си на глас. В 16 държави членки запитаните посочват 

икономиката и растежа като най-важен въпрос при гласуването си, докато гражданите в 

осем държави назоваха климатичните изменения като основна тема. 

Едва ли може да има съмнение, че занапред държавните и правителствени 

ръководители ще трябва да се научат да ръководят един нов и по-политически ЕС.  

Проевропейците обявиха победа на вота: избирателната активност скочи до 51 процента, 

като две трети от гражданите, в 23 държави членки подкрепиха про европейските партии. 

Много избиратели обаче също гласуваха доверие на антиевропейски или евроскептични 

партии, независимо дали са леви или десни. 

Тези партии си осигуриха една трета от местата в новия Европейски парламент. 

Следователно Европейският съюз сега е по-фрагментиран и по-поляризиран от всякога. 

Двете основни политически групи загубиха мнозинството си за първи път в историята на 

Парламента. Водещите постове в новата Европейска комисия пък неминуемо отразяват 

компромиса и новата политическа геометрия.  

Европейският електорат е разпокъсан и нестабилен. Такъв е и новият Европейски 

парламент. 751 места на Европейския парламент ще бъдат заети от над 180 различни 

национални партии. Гласовете на някои от партиите ще бъдат по-силни от други: само 12 

национални партиите ще изпратят повече от 15 евродепутата в Брюксел. 

За да изпълнят обещанията си за кампанията, партиите ще трябва да изградят 

коалиции. Минимум  376 места са необходими за мнозинството. Така че, дори и ако 

либералният блок Обнови Европа се присъедини със своите 106  места отляво или отдясно, 

 
6 Пак там. 
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те продължават да не са достатъчно. Анализатори правят прогнози за възможна нова голяма 

коалиция между Европейската народна партия, Партията на европейските социалисти и 

Обнови Европа, а дори и за такава, която да включва и Зелените. Нужна е известна доза 

въображение, за да си представим подобно работещо споразумение. 

Предвид както силното желание сред електората за промяна, така и разпокъсаното 

естество на новия Парламент, политическите партии все по-често ще трябва да формират 

краткосрочни съюзи около проблеми, да създават нови партньорства, изправени пред 

необходимостта за постигане на консенсус. В интерес на постигането на резултати те трябва 

да са готови да търсят този консенсус отвъд ограниченията на политическите групи и трябва 

да се търси подкрепа извън изчерпания политически дневен ред. 

По отношение на партиите европейските избиратели казват на Брюксел, че са 

отворени за мнозинство от про-европейците (62%) биха подкрепили съюз между 

либералите, социалистите и Зелените. Като цяло, про-европейците подкрепят възможни 

коалиции, доминирани от десния център. 

В много отношения тези избори наподобяваха „разделен екран“: някои граждани 

гласуваха, защото се страхуват от разпадане на ЕС или защото искат да изпратят послание 

до политическите лидери да намерят решения на изменението на климата и надигащия се 

национализъм. Други искат да си възвърнат националния суверенитет и да се намери начин 

за справяне с ислямския радикализъм и миграция. Изборите показаха, че най-голямата 

особеност на Европа е нейната подвижност и многоликост. В тази нова Европа можем да 

очакваме постоянна кампания: партиите и парламентарните групи сега ще трябва да 

обединяват променливите мнозинства, когато се налага да се вземат важни за бъдещето на 

Съюза решения.  

Един от парадоксите на настоящия момент е, че избирателите изглеждат все по-

малко партийно ангажирани а в същото време партийните семейства в Брюксел стават все 

по-затворени и крайни по линия на подкрепата на кандидатите за ръководни постове в 

европейските институции.7 Толерантността сред избирателите на различни варианти за 

потенциални коалиции е сравнително висока  

 
7 European Council of Foreign Relations, 2019 – How to Govern a Fragmented European Union. June, 2019.   
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През последните десет години темите, които разделяха ЕС, се фокусираха върху 

миграцията, икономическите проблеми, отношенията с Русия. Новата политическа 

география на Европа означава, че трябва да очакваме изменението на климата и 

върховенството на закона да станат ключови полета за политическо противопоставяне и 

търсене на алтернативни решения през следващите пет години. За да се избегне 

превръщането на геополитиката в определящ фактор за формирането на политики, партиите 

в ЕП трябва да подходят максимално градивно към предоставения им от европейските 

граждани мандат. Не бива да се пренебрегва и разликата в поколенческия профил. 

Разделението при вота по възрастови групи е коренно различно във всяка от големите 

страни членки и в рамките на големите партийни групи. И не на последно място -  все по-

ключова роля играе емоционалният фактор. Избирателите бяха мотивирани от стрес и 

страх, но също така и оптимизъм. Те дадоха шанс на Европа да докаже, че разбира и може 

да даде отговор и възможни решения на техните тревоги за бъдещето.  

Отминалите избори за Европейски парламент показаха, че ЕС непрекъснато се развива. 

Вече може да започне да се говори за европейски електорат, който участва в 

общоевропейски дебат. Свидетелство за това е ефектът на консултациите, свързани с 

климатичните промени в голяма част от държавите членки, както и например, че  

националистическите партии са способни да работят заедно в международен съюз. 

Политизирането на процеса на вземане на решения в ЕС се превръща в тенденция през 

последните десетилетия. Въпреки приоритизирането на националните проблеми във всяка 

от 28-те държави членки, може да започне да се виждат някои общи характеристики в 

начина, по който избирателите решават как да гласуват на изборите за ЕП. Двигател на 

европейските политики безспорно е промяната. Обезпокоителен е фактът, че повече от три 

четвърти от избирателите смятат, че политическата система е разбита или на национално 

ниво, или на равнище ЕС, или и на двете.8  

Две трети от избирателите отбелязват, че не са сигурни дали животът на децата им в 

Обединена Европа ще бъде по-добър от техния собствен. Без значение кого са подкрепили 

на изборите, малко граждани са използвали правото си на глас с цел затвърждаване на 

статуквото. Във всяка национална изборна битка партиите, които спечелиха най-голямо 

 
8 Стандартен Евробарометър 91, август, 2019) 
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доверие, бяха онези, които най-аргументираха тезата, че Европа може да бъде различна. 

Това желание за промяна предизвика зелената вълна в Белгия, Дания, Финландия, Франция, 

Германия, Ирландия, Холандия и Португалия. Обещанието за друга, по-справедлива 

Европа  пък донесе победа  за социалистическите партии в Холандия, Испания и Румъния. 

Европейската политика вече е по-емоционална. По-високата избирателна активност на тези 

избори предполага, че избирателите дават шанс на политическата система на ЕС да докаже, 

че нещата могат да бъдат различни 

         Голямото предизвикателството пред ЕС е да се промени по такъв начин, че да може да 

взема бързи и адекватни решения по важните за своите граждани въпроси, да приобщи 

хората към процеса на вземане на същите тези решения. 

В тази насока бяха и думите на председателя на Европейския съвет, Доналд Туск, 

след срещата на държавните и правителствени ръководители на 28 май 2019 г.:  

„Преди всичко ние сме много доволни от избирателната активност, която беше 

най-високата от 25 години насам. Това доказва, че ЕС е силна паневропейска демокрация, 

за която гражданите са загрижени. Всички, които ще ръководят европейските 

институции, ще получат реален мандат, даден от хората. В същото време ще имаме 

малко по-сложен парламент, който ще изисква мнозинство, формирано поне от три 

партии. Но това прави Европейския парламент и по-представителен. Той ще отразява 

много по-голямо разнообразие от гледни точки и национална чувствителност“.9 

Предстои упорита и ежедневна работа за европейското обединение и добруването на 

европейците и всеки избран евродепутат трябва да го има предвид, а избирателите са дали 

ясен сигнал, че „искат Европа“. Европейският съюз трябва да преоткрие своята мисия, а тя 

е „Европа, която защитава“10  

 

 

 

 
9 European Council, 2019 - Remarks by President Donald Tusk at the press conference of the informal summit in 
Sibiu, 9 May, 2019.   
10 Шикова, И. , 2018. Европейските избори 2019 – от andante sostenuto към allegro ma non troppo. Жан Моне 
център за високи постижения към катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“ 
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2. Изборите за Европейски парламент в България 

 
За разлика от общата европейска тенденция в България имаше спад на избирателната 

активност с около 4 процента. От възможността за преференциално гласуване са се 

възползвали 36% от избирателите.11 В нашата страна, също както и в общоевропейски план, 

надделя проевропейският вот. За съжаление в рамките на предизборната кампания дебатът 

по същество по европейските теми, политиките на ЕС и участието на България в процеса на 

вземане на решения беше слабо застъпен и беше изместен от вътрешнополитически 

противоборства. Опровергавайки голяма част от социологическите прогнози, 

управляващата партия спечели изборите. С вота си българските граждани показаха от една 

страна, слаба заинтересованост към изборите за ЕП, а от друга – че предизборната кампания 

на опозицията, основана на антитези, не е работещата формула за печелене на доверието на 

избирателите.  

През месец юли новоизбраните български представители в ЕП представиха своите 

приоритети, като посочиха областите, в които ще работят в рамките та 9-тия мандат на 

Европейския парламент. Всички те бяха единодушни, че ще отстояват единно важните за 

България теми.  

На дискусия на 3 юли 2019 г. депутати от ЕНП/ГЕРБ откроиха като основополагащи 

теми като политиката на ЕС по отношение на Западните Балкани, сигурността на 

Черноморския регион, модернизирането на земеделския сектор и необходимостта от 

реформа и инвестиции в образователната система.  

Представителят на ПЕС/БСП на тази дискусия изтъкна като основен свой приоритет 

затвърждаването на интеграцията в Европейския съюз, но също така и запазването на 

основните му принципи като свободното движение на хора, стоки и капитали, в контекста 

на защитата на конкурентоспособността12. 

Депутатите от  Обнови Европа/ ДПС, подчертаха, че ЕС има нужда да изгради ясна 

стратегия за комуникация с Китай, Русия и Турция, както и да намери начин за 

 
11 Централна избирателна комисия – Резултати от изборите за членове на Европейския парламент - 
https://results.cik.bg/ep2019/mandati/index.html 
12 Дискусия с новоизбраните български членове на ЕП – 3 юли 2019 г., Бюро на ЕП в България 
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интегрирането на Западните Балкани. Те акцентираха и върху необходимостта 

инфраструктурно развитие в селските райони и ролята на инвестициите за повишаване 

качеството на живот в тях.  

Интересна беше европейската, а и българската реакция що се отнася до 

номинирането и избора на председател на Европейската комисия. Урсула фон дер Лайен 

става първата жена, която заема този висок пост, но това се случи с твърде крехко 

мнозинство в Европейския парламент – резултат на сложен компромис между основните 

партийни семейства на Европейската народна партия, социалистите и либералите. 

Изненадващо тя беше подкрепена от открито популистки партии, като „Право и 

справедливост“ в Полша и „Пет звезди“ в Италия. Фон дер Лайен беше одобрена само с 

девет гласа над необходимия праг, което пък представлява най-ниското доверие за толкова 

ключов пост. Това отново потвърждава факта, че през следващите 5 години в Европейския 

парламент трудно ще се формират ясни и устойчиви мнозинства, а формирането на ad hoc 

коалиции по определени теми ще се превърне в обичайна практика.  

Коментарите за избора на Фон дер Лайен в България също бяха противоречиви, 

гласуването на българските представители в ЕП – колебливо. Съвсем логично най-

последователни бяха ГЕРБ, а до голяма степен и ДПС, като последните все пак не си 

спестиха и критиките, най-вече по линия на декларираното „визионерство“ на Фон дер 

Лайен. Действително не е реалистично да се създават свръхочаквания към този пост. В 

настоящия момент на ЕК е нужен ръководител с авторитет, гъвкавост, добри умения да 

координира и балансира разнопосочните интереси в един доста разединен Европейски 

съюз.13  

Българските социалисти обаче гласуваха против Фон дер Лайен, заедно с 

германските социалдемократи, макар с различни мотиви. Изненада предизвика позицията 

на български евродепутат от ЕНП/ Демократична България, който единствен в рамките на 

това партийно семейство открито се обяви против кандидатурата. Той критикува  Фон дер 

 
13 Смилов, Д. 2019 – България и Фон дер Лайен – Какво издава българският глас – 18 юли 2019, коментар за 
www.dw.com 
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Лайен основно заради липсата на акцент върху проблемите с правосъдието в някои държави 

членки.   

Следващите пет години в европейската политика ще дават възможност за динамика, 

изненади и разгорещени дебати в Европейския парламент. Ето защо от ключова важност е 

проевропейските партии да оценят ситуацията, да разчетат правилно гласа на европейските 

граждани, да обмислят внимателно приоритетите си и да не се изкушават да жертват 

европейския интерес за сметка на вътрешнополитически партийни стремежи. Без единен 

европейски глас иначе проевропейски партии могат да се превърнат в проблем за 

ценностите и бъдещето на ЕС. Напрежението около избора на председател на Европейската 

комисия беше ясен сигнал за това.  

Гражданите на Европейския съюз показаха, че искат Европа на резултатите, в която 

гласът им да има значение. Самата Урсула Фон дер Лайен също даде заявка, че диалогът с 

гражданите е неин основен приоритет, като още във встъпителното си слово отбеляза: 

Искам европейските граждани да играят водеща и активна роля в изграждането на 

бъдещето на нашия Съюз. Искам те да споделят вижданията си на конференция, 

посветена на бъдещето на Европа, която да започне през 2020 г. 14 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ИЛИ КРИЗА НА УПРАВЛЕНИЕТО: 
ЕВРОПЕЙКИЯТ ПАРЛАМЕНТ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВИЯ 

УПРАВЛЕНСКИ МАНДАТ  
 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева 
 

Резюме:  

Статията прави опит да тества значимостта на две хипотези относно 

капацитета на новия Европейски парламент да реализира ефективно институционалните 

си правомощия в управленския процес на ЕС през предстоящия мандат 2019 – 2024 г.. 

Първата е свързана с влиянието на доминиращите проблеми от предшествалите кризи на 

управление в ЕС и тяхното отражение и значимост за електоралната мобилизация и 

резултатите от упражнения вот. Втората хипотеза е свързана с мобилизиращия ефект 

на политическото представителство в ЕП като допълнително институционално ниво за 

реализиране на национални приоритети в рамките на основните политики на ЕС. 

Статията предлага заключения относно възможността ЕП да генерира допълнителни 

импулси за задълбочаваща се криза на управлението в ЕС. 

Ключови думи: Европейски парламент, управление в ЕС, електорална мобилизация, 

политически коалиции 

 

Увод 

През последните 15 години, изборите за Европейски парламент неизменно се 

провеждат в кризисен контекст. Първите европейски избори след голямото разширяване 

през май 2004 г. се оказват „в плен“ на „институционална криза“ – очакването за 

управленска дисфункционалност в следствие на оценката за недостатъчната подготвеност 

на 10-те нови страни-членки да се впишат в политическия процес на ЕС безпрепятствено 

(т.е. без да нарушат съществено балансите на обществени очаквания и управленски 

решения за развитието на европейската интеграция.). Изборите през 2009 г. се провеждат в 

контекста на т.нар. „конституционна криза“ (като резултат от провала на Конституционния 
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договор и заместването му с Договора от Лисабон), усилвана от негативните ефекти на 

световната финансова криза.  

Изборите през 2014 г. носят отпечатъка на т. нар. „криза на солидарността“, 

провокирана от социалните ефекти на политиката на икономически ограничения, 

предприета с цел стабилизиране на Еврозоната. Настоящите избори за Европейски 

парламент с мандат 2019 – 2024 г. се проведоха в контекста на кризата на две нива: криза 

на самата идея за европейския проект, от една страна, провокирана от положителния 

резултат на първия референдум за напускане на съюза и криза на европейския 

интеграционен процес, породена от наложилото се отстъпление от постигнатите 

достижения в управление на Шенгенското пространство. 

Централен елемент на настоящия анализ е концепцията за „криза на 

ефективността“, по същността си обозначавана като криза на легитимността. Но не в 

смисъла на критиката за демократичния дефицит на европейската политическа система 

`(input legitimacy), а като криза на доверието в способността на ЕС да предложи на своите 

граждани по-добри и по-ефективни политики, отколкото националните институции. 

Именно този тип легитимност (output legitimacy) е в основата на общественото доверие и 

подкрепа за европейския проект в продължение на десетилетия, разпознавана първоначално 

като „разрешителен консенсус“ в ранните години на съществуване на Европейската 

общност до приемането на Договора от Маастрихт през 1993 г.  

В подобен контекст е обосновано да се изследват две основни хипотези относно 

капацитета на новия Европейски парламент да реализира ефективно институционалните си 

правомощия в управленския процес на ЕС през предстоящия мандат 2019-2024 г. Първата 

хипотеза е свързана с ефекта на тази последна, безпрецедентна по дълбочината си криза 

върху електоралното поведение на европейските граждани. Логично е да се наблюдават 

разделителни линии на електоралното поведение според принадлежността на държавите 

към интеграционното ядро в рамките на Евро зоната и Шенгенското пространство – 

доколкото и двата механизма бяха част от кризата на ефективността, логично е да се 

предположи, че електоралната мобилизация ще предложи нова политическа география в 

ЕП. Втората хипотеза е свързана с мобилизиращия ефект на политическото 

представителство в ЕП като допълнително институционално ниво за реализиране на 
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национални приоритети в рамките на основните политики на ЕС. Институционалната 

ефективност се основава не само на нормативно закрепените правомощия, но също така и 

на професионалния профил и предишен опит на членовете на новата легистлатура. В тази 

насока е подходящо да се изследват съществените характеристики на новия парламентарен 

елит, както и разпределението на депутатите в ключови парламентарни комисии с оглед на 

резултатите от изборите и декларирани в кампаниите общоевропейски и национални 

приоритети. 

1. Електорална мобилизация и електорална подкрепа 

Проведените в периода 23 - 26 май 2019 г. избори за Европейски парламент в 28-те 

държави членки регистрира за първи път обратна тенденция на наблюдавания спад на 

електорално участие след 1999 г. Както сочат данните в графика 1, увеличението на 

електоралната мобилизация доближава 10 пункта и връща нивата от края на „славните 50 

години“ на европейския проект. 

Графика 1 – Ниво на участие в изборите за ЕП в % 

 

Източник: Собствени калкулации на автора и данни от https://www.evropeiski-
izbori.eu/izborni-rezultati 
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Факторите, които се счита, че имат принос за това развитие са както организационни 

– широка медийна кампания на самата институция Европейски парламент и неговите 

представителства в страните-членки, така и регистрирания тренд на повишени нива на 

идентичност с европейския проект сред мнозинството граждани непосредствено след 

негативния референдум във Великобритания. Резултатите от проведено проучване на 

Евробарометър през 2018 г.15 показват, че средно 60% от гражданите вярват, че членството 

на тяхната страна в ЕС е нещо добро, а над две трети от анкетираните (67%) са убедени, че 

страната им е извлякла ползи от членството си в ЕС. Това е най-високият резултат, измерен 

от 1983 г. до днес. 

Значително по-голям интерес от изследователска гредна точка представлява 

промяната в електоралната мобилизация в рамките на отделните държави-членки в 

периода 2004 – 2019 г.  

Графика 2 – Избори за ЕП: електорални мобилизации 2004- 2019 

 

Източник: Собствени калкулации на автора по данни от https://www.evropeiski-
izbori.eu/izborni-rezultati 

 
15 Парламентарен барометър за 2018 г. , https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2018/parlemeter-2018/report/en-parlemeter-2018.pdf  
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Както сочат данните от графика 2, най-голяма е групата на държавите, в които се 

регистрира значително повишаване на електоралната мобилизация с около и над 10 

% спрямо участието на избори за предходните легислатури. Тази група включва страни 

като Австрия, Германия, Дания, Испания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, 

Франция и Чехия. Характерно и за дванадесетте държави е наличието на вътрешен 

мобилизационен фактор за участие в европейските избори. Специфичното за тази група е, 

че сборно нейните граждани излъчват над половината от членовете на Европейския 

парламент, способни да формират абсолютно мнозинство. Тази група може да бъде 

допълнена и от още четири държави - Латвия, Словения, Холандия, и Швеция, за които 

повишението на електоралната мобилизация е от около 3-5%. 

В обобщение може да се каже, че по-високото ниво на електорална мобилизация за 

европейски избори 2019 г. се дължи в значима степен на наличието на вътрешни фактори, 

отколкото е пряк ефект от европеизирането на предизборните кампании. 

Данните от проведените избори за Европейски парламент 2019 открояват и други 

важни тенденции, свързани с електоралната подкрепа. Първата от тях е безспорно свързана 

с намаляващата подкрепа за двете основни партийни фамилии в лявото и дясното 

политическо пространство – Партията на европейските социалисти (ПЕС) и Европейската 

народна партия (ЕНП). В перспективата на последните десет години по-значим е спадът в 

електоралната подкрепа за национални партии от семейството на ЕНП – от 36% през 2009 

г. на около 24% през 2019 г. Значим е спадът в подкрепата и за основната формация в лявото 

пространство спрямо предходния цикъл от европейски избори – 5%. 

Втората основна тенденция е свързана със спад в подкрепата за партиите от 

основната коалиция в ЕП – общо ЕНП, ПЕС и либералната формация в центъра на 

политическото пространство регистрират загуба от 5% спрямо предходния мандат: обща 

подкрепа от 58% през 2019 г. Спрямо 63% в началото на мандата на ЕП през 2014 г. В 

десетгодишна перспектива намаляването на електоралната подкрепа за трите формации 

достига 14% на база резултати от избори за ЕП през 2009 г. В тази група единствено 

либералната формация демонстрира положителен тренд на подкрепа спрямо резултатите си 

както от 2014 г., така и от 2009 г. 
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В същата десетгодишна перспектива се откроява и третата тенденция - най-голям 

ръст бележат формациите от крайно десния спектър, който включва разнородни 

партийни фамилии като Европейските консерватори и Реформисти (ЕКР), Европа на 

свободата и пряката демокрация (ЕСПД) и Европа на нациите и свободите (ЕНС); 

последната понастоящем трансформирана в Идентиченст и демокрация (ИД). Доколкото и 

трите се разполагат в пространството на евроскептичния вот, ръстът на подкрепа следва 

внимателно да бъде разчетен през ефекта на кризите – формациите имат по-значителен, 

двоен ръст в изборите за ЕП през 2014 г. непосредствено след предприемането на мерките 

за бюджетни ограничения и в много по-малка степен са акумулирали допълнителна 

подкрепа през 2019 г. като непосредствен ефект от Брекзит. 

В блока на крайно левите формации са включени алиансът на Зелените и 

Европейската обединена левица. В този блок има ясно разграничение между про-

европейските позиции на екологичната формация за сметка на по-евроскептичните 

параметри в програмата на радикалната левица. Ръстът на подкрепата в тази част на 

политическия спектър се дължи на възхода на зелените формации, които си връщат 

четвъртото място в парламентарната зала от 2009 г. и с 10 % електорална подкрепа 

увеличават резултата си в десетгодишна перспектива. 

Фигура 3 – Динамика на политическото представителство в ЕП  

Източник: Собствени калкулации на автора за изборни резултати в началото на мандата 
от на ЕП 2009, ЕП 2014, ЕП 2019 по данни от https://www.evropeiski-izbori.eu/izborni-
rezultati 
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Ясно се откроява десният и крайно-десен профил на електорална подкрепа за 

страните от Вишеградската четворка – при изборите от 2019 г. делът на гласувалите в 

център-дясното пространство в тези държави надхвърля с повече от 10% регистрираната 

подкрепа в останалите страни-членки, а подкрепата за крайно десни формации надвишава 

шесткратно подкрепата, която същите са получили в останалите нови страни членки. 

Обратно, кройно левите и зелените формации общо получават значително по-висока 

подкрепа (19%) в старите страни-членки на ЕС спрямо идентичната слаба подкрепа (5%), 

регистрирана както сред гражданите на Вишегградската четворка, така и сред останалите 

нови страни-членки. Партиите от центъра и лявото порстранство единствени регистрират 

сходни нива на подкрепа сред гражданите на трите изследвани групи.  

В така очертаната картина следва да бъде отбелязано и значително по-ниското ниво 

на волатилност на гласовете към нови политически формации през май 2019 г. Тази 

тенденция е ясно изразена в старите страни-членки (регрес от три пъти по-ниски стойности 

спрямо 2014 г.). Обратно, извън страните от Вишеградската четворка, гражданите в 

останалите нови страни членки компенсират спада в подкрепата за формации от крайно 

левия спектър с трансфер на гласове за нови формации с липса на ясно изразена 

идеологическа принадлежност. 

Общите наблюдения върху резултатите от изборите за ЕП през 2019 г. са свързани с 

формирането на една твърде фрагментирана девета легислатура, в която необходимите от 

гледна точка на институционалната ефективност политически коалиции ще трябва да се 

градят в условията на все по-поляризирано политическо представителство.  

 

2. Политическо представителство и управленски потенциал: от епохата на 

Голямата коалиция към ерата на нетрайните ситуационни договорености? 

Основната роля на Европейския парламент в рамките на политическия процес на ЕС 

е да гарантира необходимото за всеки политически режим ниво на легитимност чрез 

механизма на демократичното политическо представителство. Повишеното ниво на участие 

в изборите през 2019 г. и победата на про-европейските политически формации всъщност 

предостави на ЕП широк политически мандат за реализирането на повече общи политики и 

наднационални решения на наболели проблеми. Основният атестат, дали така заявеното 
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очакване на гражданите ще се материализира в ефективни действия от страна на депутатите, 

е свързан, на първо място, със способността на ЕП да реализира автономното си право да 

избере собствено ръководство, и, на второ място, с устойчивостта на формираните 

коалиции по ключови теми на европейския дневен ред. 

Още в рамките на предходната, осма легислатура на ЕП, е регистриран първият трус 

в процедурата по излъчването на председател на институцията за втория мандат от 2,5 г. 

Установилото се като традиция доброто взаимодействие между двете основни формации - 

в ляво (ПЕС) и дясно (ЕНП)  - чрез последователния избор на председател на ЕП да се 

гарантира и дългосрочното сътрудничество на „Голямата коалиция“ е внезапно прекъснато 

при избора на Антонио Таяни, който печели (безпрецедентно) едва при четвъртото (и 

последно според Правилника за дейността на ЕП) гласуване, при това с малко мнозинство, 

поради желанието на ПЕС да има втори мандат на председателската позиция като 

противовес на факта, че ЕНП ръководи останалите две институции в ЕС – Европейският 

съвет (председател Доналд Туск) и Европейската комисия (председател Жан-Клод Юнкер).  

Сходен регрес на установени вече добри практики на междуинституционално 

сътрудничество16 се наблюдава и при безпрецедентното решение на Европейския съвет от 

юни 2019 г. да предложи на ЕП за негов първи председател да се обсъди кандидатурата на 

председателя на ПЕС Сергей Станишев като част от „пакетната сделка“ за представителство 

на стари и нови страни-членки в ръководството на институциите на ЕС. Очаквано, ЕП 

успешно защити предоставената му от договорите автономност за избор на своя 

председател с гласуването на Давид-Мария Сасоли (ПЕС). Тази първоначална поляризация 

в рамките на новия състав на ЕП си пролича и при изслушването на кандидата за 

председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. 

Излъченият състав на деветата легислатура има някои съществени характеристики, 

които го отличават от предишните и също способстват за наличието на трудности пред 

бъдеща устойчива коалиционна политика. На първо място – процентът на новоизбрани 

депутати в ЕП е 13%. Същностен аспект в профила на политическа дейност на избраните за 

първи път депутати е стремежът за налагане на авторитет, открояване и засилено 

 
16 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission 
européenne «Mieux légiférer », https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:F 
ULL&from=EN 
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присъствие в обхвата на интерес на медиите. Предпочитан инструментариум за развитие на 

политическата дейност на новоизбраните депутати е не толкова участието в коалиции на 

мнозинството, а индивидуални акции като авторство на резолюции, изказване в по-малки 

формати на ЕП като отделни парламентарни комисии или подкомисии, иницииране на 

процедури по парламентарен контрол. Поради естеството на получената в хода на избори 

2019 електоралната подкрепа, депутатите с подобен профил в деветата легислатура биха 

били в много по-голяма степен мотивирани да се занимават с теми и политики, които като 

цяло се свързват с осъществяването на повече контрол от ЕП, а не с приемането на повече 

законодателство. Такива теми са върховенство на правото, контрола върху климатичните 

изменения, миграционния натиск и др. Обратно, теми, по които гражданите имат очакване 

за повече наднационална регламентация са от сферата най-вече на социалната политика и 

правата на трудещите се – все проблеми, които в значителна степен изискват намирането 

на иначе трудната широка коалиция. Така настоящият състав на ЕП има потенциала да 

продължи регистрираната още в предходния мандат тенденция на преход от политическа 

дейност топ „налагане на правила“ към политическа дейност тип „създаване на събития“.17 

На следващо място, професионалният опит на членовете на ЕП в мандат 2019-2024 

откроява някои други важни аспекти. Например, 22%18 от депутатите имат юридическо 

образование и предходна кариера, което предпоставя и повишено внимание към правните 

аргументи и ефектите на общата регулация, към процедурните аспекти на политическия 

процес вместо върху цели и ценности. По-висок дял юристи се регистрира в партиите от 

дясното пространство (30% ЕНП), най-нисък дял сред депутатите от Централна и източна 

Европа (17%). Още една пета от новия състав на ЕП са икономисти, с професионален опит 

на предприемачи и представители на бизнес среди. Техният подход предпоставя повишено 

внимание към икономическите аргументи и пазарната целесъобразност на политическите 

решения, висока степен на критичност към цената на общата европейска регулация. 

Депутати с такъв профил са силно представени в парламентарните групи на партиите от 

традиционната голяма коалиция и евроскептичната формация - около 23 до 27% и с двойно 

по-нисък дял в групите на крайната левица и еколозите. В чисто географски аспект, най-

 
17 Luuk van Middelaar, Quand l’Europe improvise, Paris, Gallimard, 2018 
18 Собствени изчисления по www.europarl.eu  
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висок дял на депутати с икономически профил се наблюдава сред групата от Югоизточна 

Европа.  

От друга страна, представителите на хуманитарните и социални науки са близо два 

пъти повече (36%) от представителите на техническите и природни науки, които са около 

една пета от общия състав. Допълнително, регистрира се сериозна степен на диспропорция 

в представителството им сред основните политически групи в ЕП. Така депутатите с 

профил от сферата на хуманитарните и социални науки са свръх-представени в групата на 

ПЕС (51%) и крайната левица (54%), което предполага и следването на политика 

фокусирана повече върху социалната цена на политическите решения в ущърб на защитата 

на ценности като индивидуалните икономически свободи, например. Обратно, депутатите 

с профил от сферата на техническите и природни науки представляват близо една трета от 

депутатите в групата на зелените, но са двойно по-малко представени в групата на 

социалистите и евроскептиците. По географски признак с най-висок дял представители на 

техническите и природни науки са страните от Централна и източна Европа (близо 27 %). 

Небалансираното разпределение на този тип експертиза е предпоставка и за по-висока 

степен на политизиране на разглежданите проблеми, вместо обсъждането на технически и 

научно по-обосновани подходи в регулацията на някои от общо европейските теми. 

В този аспект могат да бъдат откроени две основни хипотези. Общата тенденция е 

наличието на по-нисък потенциал за консенсус и компромиси в рамките на законодателния 

процес в ЕП, трудно постигане на баланси по ценностно ориентирани политически решения 

за сметка на технически такива. Втората тенденция е за преимуществено използване на 

тактически действия в парламентарната дейност и по-нисък капацитет за ефективни 

управленски решения, основани на трайни коалиции и партийна дисциплина. 

Първите политически битки в началото на мандата на новия ЕП до голяма степен 

потвърдиха горните хипотези. С оглед да гарантират стратегическото включване в дневния 

ред на ЕС за следващия мандат на приоритетни теми и политики, на октомврийската си 

сесия политическите групи предприеха тактики на позиционно коалиране по отделни теми. 

Така например, ЕНП19 и ПЕК не успяха да формират коалиция около ценностите на 

 
19 Регистрирано бе по-ниско ниво на партийна дисциплина в рамките на ЕНП, където френските и 
ирландските депутати не подкрепиха общото решение на политическото семейство. 
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икономическия либерализъм и да блокират предложението на прогресивните сили 

(Поднови Европа, ПЕС, Зелени) Европейската комисия да включва задължителна клауза за 

спазване на Парижките договорености за климата в бъдещите търговски споразумения на 

ЕС. В същото време, центристката либерална формация Поднови Европа, дори със своите 

106 депутата не успя да реализира потенциала си да оглави коалиция в подкрепа на 

резолюция за реформа в политиката на разширяване. 

Заключение 

Изборите за ЕП са крайъгълен камък на демократичния фундамент, върху който се 

градят ЕС и неговите политики. Въпреки това, спецификите на изборния процес, и особено 

влиянието на вътрешно политически фактори върху вота за представители в ЕП, имат 

потенциала да излъчат състав на парламентарната институция, който трудно би позволил 

формирането на принципни коалиции около общ подход за решаване на наболели за 

гражданите на ЕС въпроси. Фрагментираният профил на ЕП след изборите от май 2019 г. 

до голяма степен предполага трудни вътрешни компромиси и тежки между-

институционални борби по ключови досиета на интеграционния процес. 
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ПРОЦЕСЪТ НА НОМИНИРАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА 
ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КАТО ИЗРАЗ НА 

НОВА УПРАВЛЕНСКА ФИЛОСОФИЯ 

Димитър Пехливанов, НБУ 

 

Резюме 

Номинирането на нови ръководители на ЕС беше очаквано с много голям интерес 
заради първият избор на ЕП след голямата бежанска и имиграционна криза от 2015. 
Изборите за европейски Парламент през май 2019 не потвърдиха очакванията за голямо 
настъпление на популистките партии, но всичко това предопредели и големият интерес 
към процеса на номинирането на нови европейски ръководители. Процедурата по техният 
избор съвсем не беше най-трудната, но за сметка на това се реализира в рамките на една 
от най-дългите Срещи на върха, което създаде впечатление за изключителност. 
Медийното отразяване също допринесе за това този избор да се приема като едва ли не 
най-трудният. В крайна сметка всички основни постове бяха заети от представители на 
големите държави, в което има своя вътрешна логика, а именно че центробежните сили 
в ЕС пораждат обратни центростремителни тенденции и свързаният с тях стремеж 
към по-голям контрол. Тезата, че държавите от източния фланг са били ощетени при 
разпределението на постовете е привлекателна, но не издържа един по-внимателен анализ 
и не може да се приеме за вярна – тези държави успешно блокираха няколко кандидатури 
за председател на ЕК и активно участваха в избирането на удобни за тях. Подобно 
разпределение на постовете отговаря изцяло на новите тенденции в развитието на ЕС и 
философията на неговото управление. 

Ключови думи:   номинации, европейски лидери, ценности, компромис 

 

Новата конфигурация на Европейския съюз и функционирането му в режим „криза“ 

през последните десетина години със сигурност имат своето  отражение в номинирането на 

новите ръководители на Европейския съюз. Този процес, който получи безпрецедентно 

медийно и обществено внимание може да се разглежда като пряко продължение на интереса 

и към изборите за Европейски парламент. Темата е изключително интересна, макар и 

затруднена за задълбочени научни изследвания по въпроса вследствие на твърде късия 

времеви хоризонт и бързината, с която реално се развиха събитията. Информацията, която 

може да се използва е основно от медиите и не винаги способства за задълбочено научно 

търсене. Аналитичните материали по въпроса са оскъдни и голяма част от заключенията 

несигурни. 
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Новият политически цикъл на Европейския съюз започна с безпрецедентен интерес 

към изборите за депутати в Европейския парламент, които трябваше да отразят 

многобройните противоречия както между отделните групи държави в организацията, така 

и между различните политически течения в Европа. Този интерес, съчетан съвсем 

естествено с големия политически залог за управлението на ЕС през следващото 

десетилетие доведе в рамките само на броени дни до безпрецедентен маратон от двустранни 

и многостранни срещи на най-високо равнище за номиниране на новите ръководители на 

основните европейски институции. Многобройните обрати, през които премина процесът 

на номинации, десетките споменавани имена и мъчителното търсене на компромиси са 

израз както на традиционния стремеж към баланс между големите държави в ЕС, но със 

сигурност и на едни нови управленски философия и стил в рамките на ЕС, които все повече 

стават решаващи за развитието му. Противоречията между „традиционалисти“ и 

„популисти“ и възхода на партиите от екологичния и либерален спектър на политическо 

ниво са мощен допълнителен фактор за трудните преговори преди и по време на двете 

последователни Срещи на върха. 

Най-напред, това са първите избори за ЕП след ясно очертаните ценностни разломи, 

обусловени от множество събития и начертаните тенденции, основно негативни, в 

развитието на ЕС. Докато при предишните избори от 2014 негативите от финансовата и 

икономическа криза от 2008-2010 до голям степен бяха изконсумирани, последващите 

събития оставиха траен и дълбок отпечатък. На първо място с основание можем да поставим 

бежанско-имигрантската вълна през 2014 - 2015 г., която разкри или по-скоро направи 

видими тези големи различия между отделните групи държави – членове на ЕС. На 

следващо място безспорно е изявеното през юни 2016 г. желание на Обединеното кралство 

да напусне ЕС, по-известно като Брекзит, което беше повлияно от много фактори, но най-

вече се превърна в силно изражения на постепенната и очевидна ерозия на ценностната 

система на ЕС след постепенното разширяване. Тези две най-важни събития обаче могат и 

да бъдат свързани, тъй като решението на Германия да приеме повече от 1 млн. бежанци 

през 2015 г. в немалка степен повлия резултатите от референдума във Великобритания. Към 

това могат да се добавят също безпрецедентното влошаване на отношенията с Русия след 

анексирането на Крим през 2014, различията в стратегическите виждания на водещите 

държави за развитието на енергийната политика като една скрита или явна проекция на 
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външната политика, трудните или по-скоро непредвидими трансатлантически отношения 

след избора на Президента Тръмп, а напоследък също така промяната във вижданията 

спрямо амбициите и ролята на Китай като световна сила. На този фон дори определянето 

на финансовия пакет на ЕС за следващия програмен период можем да определим едва ли 

не като второстепенен фактор.  И ако финансовата криза отпреди десетина години - през 

2008-2010 г. можеше да се приеме като една от поредните и неизбежни кризи в развитието 

на световната икономика, а анексията на Крим, макар и проведена малко преди предишните 

избори за ЕП през 2014 г., реално нямаше как да повлияе върху тях, именно натрупването 

на тези проблеми и тяхното развитие във времето, съчетани с трудностите по цялостното 

управление  на ЕС направиха тези избори толкова важни. Номинациите за тези три 

длъжности (председател на Европейския съвет, върховен представител за външната 

политика и президент на ЕЦБ) са в правомощията на европейските ръководители. Те обаче 

са обвързани с редица условия: един от висшите постове трябва да заеме жена, освен това 

трябва да има баланс между големи и малките държави, както и между старите и новите 

членове на съюза, присъединили се след 2004 г. 

Както и през 2014 г., преговорите започнаха на извънредна среща на върха след 

оповестяването на резултатите от европейските избори. Председателят на съвета, полякът 

Доналд Туск, получи правомощия за договаряне по номинациите преди тази срещата на 

върха на 20 и 21 юни.   

Правилата за избор на новите ръководители бяха установени през 2014 г. под 

натиска на Европейския парламент и логично водеха към по-голяма демократичност, т.е. 

избраната пряко европейска институция да има основната дума при избора на европейските 

ръководители. Очакваното отслабване на двете големи политически семейства обаче – 

консерватори (ЕНП) и социалисти (ПЕС), които досега доминираха в него – неимоверно 

много усложни нещата. Всяка от тях веднага след края на изборите за ЕП определи свой 

претендент, "топ кандидат"20, за председател на Европейската комисия – като за 

кандидатите на консерваторите това беше немският баварски християн-социалист Манфред 

Вебер. Европейската социалистическа партия (ПЕС) от своя страна наложи проактивният 

убеден европеец Франс Тимерманс от холандската Партия на труда, ерудиран полиглот и 

 
20 или станалото популярно от немски Spitzen kandidat. 
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известен майстор на компромиса. Партията на европейските социалисти имаше и 

„резервен“ кандидат – словакът Марош Шевчович, който обаче сам се отказа от 

надпреварата в полза на Тимерманс. Групата на либералите пък обяви за свой кандидат 

датчанката Маргарете Вестагер. Новият кандидат обаче трябваше да получи подкрепата на 

ръководителите на Европейския съюз и абсолютно мнозинство от депутатите в 

европарламента, което означава 376 гласа. Номинациите дойдоха след дълга и изтощителна 

среща на върха, която засенчи дори среднощните преговори с гръцкия дълг преди четири 

години.  Парадоксално, но въпреки трудностите процесът показа как европейските лидери 

са овладели или в движение овладяват кризите на лидерството. 

Получаването на политическа подкрепа за който и да е кандидати се оказа 

изключително трудно заради сложната политическа математика, но най-вече споменатото 

отслабване на двете основни политически сили. По-малки политически партии каквито са  

зелените и либералите получиха по-голямо политическо представителство и това съвсем 

естествено засили влиянието им, но също нямаха достатъчно гласове, за да наложат свой 

кандидат. В същото време в Съвета имаше многобройни представители, които не 

принадлежаха към нито една от двете основни политически сили в малцинство, но в същото 

време достатъчно влиятелни, за да блокират който и да е от основните претенденти. 

Негласно в ЕС за най-основна фигура се смята именно Председателят на Европейската 

комисия и именно за него бяха най-трудните и продължителни преговори. Към 

впечатлението за трудна процедура и избор на официалните европейски представители 

допринесе съвсем естествено и в немалка степен и медийното отразяване с директни 

предавания на среднощни заседания, със следенето отблизо и информиране за всички 

обрати по изборите и възхода или провалите на отделни кандидати в рамките понякога само 

на няколко часа. Конкретно за България за това допринесе и отразяването на среднощната 

частна среща между премиера Бойко Борисов и белгийския социалист Франс Тимерманс. 

Това засили усещането за напрежение и невъзможност за постигане на компромис, но то 

донякъде беше измамно. Както каза и самият тогавашен председател на Европейския съвет 
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Доналд Туск: “Преди 5 години имахме нужда от 3 месеца, за да решим и все още няколко 

лидера бяха против. Тази година ни трябваха няколко дни и никой не беше против.”21 

Кандидатурата на Манфред Вебер за поста Председател на ЕК беше блокирана, по 

неговите думи, от "оста Макрон-Орбан", макар и с различни мотиви. Той се натъкна на 

силна съпротива от тяхна страна, като с Виктор Орбан си размениха и нападки по време на 

предизборната кампания. Принципно ЕНП, партията с най-много гласове, има право да 

претендира за поста Председател на ЕК  това нейно право не се оспорва, проблемът в случая 

беше по-скоро кандидатурата на самия Вебер. Именно тук пролича споменаваното право и 

сила на държавите от източния фланг на ЕС да блокират която и да е кандидатура за възлов 

пост в ЕС. 

В случая с Франс Тимерманс и отхвърлената му кандидатура тази сила на източните 

държави пролича още по-силно, тъй като от много години той си спечели репутация на 

безкомпромисен защитник на върховенството на закона в битката между Брюксел и Полша 

за съдебната реформа,  като в същото време критикува остро Унгария. Досега като зам.-

председател на ЕК Тимерманс отговаряше за върховенството на закона, което стана 

причина за разногласията му освен с Унгария, също така и с Варшава и Букурещ. Също 

така, Тимерманс изигра ключова роля за замразяването на членството на управляващата 

унгарска партия ФИДЕС в ЕНП. Като добавим към това и факта, че Холандия е един от най-

големите противници на присъединяването на България и Румъния към зоната „Шенген“, 

можем да разберем непримиримостта на тези държави спрямо неговата кандидатура. 

Въпреки че пред българските медии той се обяви „за“ приемането на България в Шенген, 

явно е било трудно да преодолее наслоеното негативно отношение от двете страни.  От 

идеологическа гледна точка можем да добавим и факта, че той е социалист, а в същите 

държави, практически няма управляващи социалисти, нещо повече – те са със силно 

понижен рейтинг вследствие на лошо управление, най-вече във Вишеградската четворка и 

Румъния. Тимерманс не можеше да очаква подкрепа и от страна на големите държави в ЕС, 

където единствено Испания се управлява от социалисти. Тук следва още веднъж да 

подчертаем възможността на тези държави да блокират всяка кандидатура и да се спрат на 

 
21 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/02/remarks-by-president-donald-tusk-after-the-
special-meeting-of-the-european-council-on-30-june-2019/ 
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такава, каквато е изгодна за тях, т.е. цялата процедура със спирането на Вебер и Тимерманс 

може да се приеме като една тяхна малка победа. Със сигурност отхвърлянето на един иначе 

силен кандидат като Тимерманс обаче предизвика силното недоволство на социалистите в 

Европарламента, като в същото време е симптом на нещо по-дълбоко, а именно че 

политически сили с популистки профил от източния фланг на ЕС отхвърлят категорично 

човек, който защитава върховенството на закона и споделените европейски ценности, се 

казва в изявление на Председателя на групата социалисти в Европейския парламент Ираче 

Гарсия22. Това потвърждава още веднъж дълбокото ценностно разслоение между част от 

т.нар. „източни“ членове на ЕС и старите държави – членове и утвърждаването на подобие 

на втори център на властта в ЕС. Обхватът на подобен труд е твърде малък, за да търсим 

дълбоко корените на тези противоречия, но със сигурност можем да кажем, че както е 

видно, те ще продължат и през следващите години с нарастваща сила. През последните 

години дори се получи своеобразна инерция на тези разслоения и тя няма как да бъде 

преодоляна в близко бъдеще.  

В крайна сметка и след продължителни и изтощителни преговори Председателят на 

Европейския съвет Доналд Туск обяви новите номинации за ръководители – съответно 

Урсула фон дер Лайен за председател на Европейската комисия, белгиецът Шарл Мишел, 

бивш Министър-председател на страната за Председател на Европейския съвет, испанецът 

Хосеп Борел, дългогодишен политик, за върховен представител по външната политика, 

италианецът Давид Мария Сасоли от Партията на европейските социалисти (ПЕС) за 

Председател на ЕП и французойката Кристин Лагард за директор на Европейската 

централна банка. Така погледнато, постовете са максимално разпределени единствено 

между старите страни-членки, като четири от петте претенденти дори са от държави – 

основателки на ЕС. Европейският Парламент ще има и втори председател от същата 

държава   - Италия. Той беше и единственият, който зае поста си веднага, тъй като не се 

нуждаеше от одобрението на държавните и правителствени ръководители.  

Предложението за председател на ЕК на германския министър на отбраната Урсула 

фон дер Лайен със сигурност може да се приеме като висш пилотаж в компромиса – тя е 

родена в Брюксел, живяла в продължение на дълги години в чужбина (Великобритания и 

 
22 https://dnes.dir.bg/politika/nominatsiite-sa-yasni-ursula-fon-der-layen-za-ek-sharl-mishel-za-es-i-kristin-lagard-za-etsb 
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САЩ), владее свободно английски и френски и наистина профилът й показва стремеж към 

обединение и компромис. Можем със сигурност да твърдим, че голяма роля изиграват също 

личните й качества и профил – влиза в политиката сравнително късно – след 40-тата си 

година, като преди това развива стабилна професия като лекар-гинеколог и майка на 7 деца, 

като в кръга на популярното и шегата можем да добавим, че няма как майка на 7 деца да не 

е майстор на компромиса. В допълнение към това има и икономическо образование от 

известното лондонско училище по икономика и е възпитана в католическо семейство, което 

спомогна за преодоляването на съпротивата към кандидатурата и от страна на най-

влиятелната източноевропейска държава – консервативно-католическата Полша. 

Цялостния профил на личността и на нейния екип обаче, както и заявените наскоро 

политически приоритети говорят за очаквани бъдещи конфликти между отделните крила 

на ЕС. Заявките за постигането на въглеродна неутралност до 2050 година бяха определи 

като утопия от много експерти. В очите на Урсула фон дер Лайен, следващата Европейска 

комисия следва да бъде полово и геополитически балансирана, както и „страж на 

мултилатерализма“, както се казва в статия на изданието Politico.23 Очаквано изборът на 

фон дер Лайен беше критикуван от един от най-влиятелните социалисти – германецът 

Мартин Шулц, който я определи като „най-слабият германски министър“24. 

Номинирането на испанеца и ветеран в политиката Хосеп Борел за върховен 

представител по въпросите на външната политика би могло да се изтълкува в светлината на 

две обстоятелства, свързани с новата конфигурация на Европейския съюз – Испания е 

единствената голяма държава в ЕС, която е управлявана от социалисти и следвайки 

принципите и практиката на равномерното политическо представителство на нея следваше 

да се даде един от основните постове в новата управленска конфигурация. Следващото 

обстоятелство е свързано с Брекзит  - евентуалното напускане на Великобритания следва да 

бъде балансирано от друга сравнително голяма европейска сила и нейното място като 

балансьор между Франция и Германия наистина може да бъде поето от Испания. 

Независимо че Италия е държава – основателка на ЕС, с по-голяма икономика, нейната 

непредвидимост и управлението й от явни популисти я правят по-малко предпочитан 

партньор между големи държави в ЕС. За сметка на това Испания, макар че през последната 

 
23 https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-sets-priorities-with-new-commission-lineup/ 
24 https://www.ft.com/content/c81eff0c-9cd0-11e9-9c06-a4640c9feebb 
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година демонстрира политическа колебливост и на два пъти се проведоха предсрочни 

парламентарни избори е държава с много силен про-европейски имунитет, на която 

наистина може да се разчита като един от стожерите на европейското единство. 

За Франция беше изключително важно да поеме един от основните постове в новата 

конфигурация на Европейския съюз и възможността за това се представи чрез поставянето 

за шеф на Европейската централна банка на Кристин Лагард – бивш финансов министър на 

Франция и досегашен изпълнителен директор на Международния валутен фонд. При този 

пост съгласувателната процедура е една от най-сложните, тъй като освен одобрението на 

държавните ръководители се изисква също това на ЕП и ЕЦБ. Може да се приеме, че 

назначението и ще бъде възможност за Франция да осъществи амбициите си за промени в 

Еврозоната, за които настоява от години.   

От друга гледна точка, назначението на белгиеца Шарл Мишел за председател на 

Европейския съвет също издава стремеж към компромис, спокойствие и предвидимост по 

върховете на европейската политика. Мишел е потомствен либерал, като по този начин се 

осигурява присъствие на третата основна политическа група в основната европейска 

палитра – тази на либералите. За разлика от сънародника си, също либерал, Ги Верхофстад, 

който е известен с активността и понякога с невъздържания си нрав, Мишел е спокоен, 

умерен и склонен към компромиси, въпреки сравнителното младата си възраст – малко над 

40 години. Очертава се и интересна динамика в назначаването на председателите на 

Европейския съвет откакто този пост съществува с Договора от Лисабон – едва ли може да 

приемем за случайно назначаването на двама белгийци в 10-годишната история на този 

пост. Докато първият Председател на Съвета обаче – Херман ван Ромпой, изразяваше поне 

външно една тромавост и липса на гъвкавост, то Мишел като политически стил е раздвижен, 

„земен“ и готов на различни варианти. С десетилетията Белгия и по-конкретно Брюксел 

„столица на Европа“ разви една особена европейска политическа традиция, а имено тази на 

силния проевропеизъм и умението да съчетава различни интереси, като същевременно 

търси максимално добрия вариант в рамките на възможния компромис. Според българския 

премиер Бойко Борисов дори Председателят на Европейски съвет да е от Белгия става нещо 
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като традиция25, като той смята изборът на Шарл Мишел за много благоприятен за 

България. 

От избраните лидери обаче единствено новият Председател на ЕЦБ Лагард и 

донякъде Борел имат силен международен профил и разпознаваемост26, докато другите са 

били известни в определени среди, но трудно могат да се впишат в представата за силен 

международен лидер. По този начин като че ли Брюксел затвърждава представата и отправя 

посланието, че основните му функционери са строги бездушни бюрократи, които обаче се 

оказват безсилни при всяка една по-сложна ситуация. 

По отношение на избора на Председател на Европейския парламент, изборът на 

италианецът Давид Сасоли можем да отнесем също към склонността към традиционност и 

предвидимост на подобни избори, а именно председателят да е два пъти подред от една и 

съща държава. В един период от изборния маратона имаше реална възможност Председател 

на ЕП да стане председателят на ПЕС – българинът Сергей Станишев, което беше може би 

най-добрата възможност за източноевропеец да оглави някоя от европейските институции.    

 На пръв поглед, постигнатото разпределение на основните постове главно между 

„големите“ държави и нереализираните възможности кандидати от „малките“ държави от 

Източното крило да заемат някои от тях също е симптоматично, освен всичко друго защото 

лишават последните от силни лостове за натиск и лобиране на най-високо ниво в Брюксел. 

Парадоксално, но именно тези държави се противопоставиха на номинирането на някои 

кандидати извън кръга на най-големите държави (Тимерманс) по различни причини и не е 

ясно дали от договорения компромис в крайна сметка няма да се окажат по-печеливши 

именно малките страни както от Източното, така и от Западното крило на ЕС. Този 

компромис при разпределението може да се тълкува по много начини, но един от тях със 

сигурност е желанието на големите държави към по-голяма стабилност и предвидимост на 

процесите в ЕС и вземането под контрол на най-важните ресори. При изцяло променената 

конфигурация на ЕС това може да се окаже не най-приемливият вариант, но със сигурност 

един от малкото възможни. С други думи, на центробежните сили в ЕС действат не по-

малко силни центростремителни сили. В крайна сметка, изборът на ръководители не 

 
25 http://focus-news.net/news/2019/07/02/2676317/premierat-boyko-borisov-belgiyskiyat-premier-sharl-mishel-
poema-posta-predsedatel-na-evropeyskiya-savet.html 
26 https://www.politico.eu/article/eu-leaders-pick-von-der-leyen-for-commission-president/ 
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отразява в достатъчна степен изборите за европейски парламент, най-вече защото той 

облагодетелства традиционните партии, а както видяхме на изборите, протестния вот се 

преля в зелените, които демонстрираха добра кондиция. Именно зелените обаче останаха 

извън разпределението на постовете, което със сигурност можем да определим като един от 

недостатъците на процеса на номинация и по-конкретно на равнопоставеното политическо 

представителство.  

За описаните тенденции в управлението на ЕС можем да съдим не само по 

номинирането на ръководителите на ЕС, но също така и по това на отделните комисари от 

държавите – членове. Споменатото влияние на държавите от източния фланг, което никак 

не е намаляло въпреки невъзможността им да излъчат някои от основните ръководители се 

прояви много силно именно при тези процедури - отказът на членовете на ЕП да одобрят 

трима кандидат-комисари, при това един от Франция го доказва по един категоричен начин. 

От гледна точка на политическото представителство обаче цялостната сделка силно 

фаворизира традиционните партии, като дава повод и за потенциално недоволство сред 

много от членовете на ЕП.  

Въпреки успешния завършек на процеса, далеч не всички могат да се определят като 

доволни - „Лош кастинг за Европа", писа парижкият в. "Фигаро"27 за номинацията от 

Европейския съвет на новите ръководители на главните институции в ЕС. Според 

изданието, след няколко дни на тежки пазарлъци блокажът е бил преодолян, но за сметка 

на демократичния образ на съюза. Избраниците на европейските лидери дори не обявиха 

публично какви виждания имат за обединена Европа и не се съревноваваха пряко с никого. 

В сегашните условия обаче с все по-разнопосочни интереси в един много разнороден ЕС 

трудно може да се очаква повече. 

  

 
27 https://www.lefigaro.fr/flash-actu/postes-cles-de-l-ue-mauvais-casting-selon-bompard-lfi-20190703 
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ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ 

 
доц. д.ик.н. Георги Чанков 

 

Резюме: 

Европейската интеграция е елитарен проект. В кризисни условия елитът си 
представя бъдещето на ЕС в общи  варианти на „Европа на две скорости“ или „Европа на 
променлива геометрия“ и конкретни  предложения като Проект „Европа“ или „Пет 
сценария“. Крайната цел е федерация (с изключение на „Меню Европа“), постижима за 
ограничен кръг страни-членки. Вижданията, повече или по-малко реалистични, са 
осъществими най-много за 15 години напред. Статията изследва в каква степен тези 
предложения са реакция спрямо отрицателните последици  от глобализацията, и „възхода 
на популизма“. Анализирани са възможни сценарии, очертаващи нова топография на ЕС и 
неговите страни-членки Изследвано е по-специално влиянието на индикатори като  
геоикономическа тежест, културна близост и политическа тежест за оформянето на 
федерален център, включващ Германия, Франция и Бенелюкс - „Каролингско ядро“. 
Предложен е коментар на т. нар. Бюрократичен модел на ядро със зависима периферия и 
неговата жизнеспособност. Предложени са изводи относно алтернативата за запазване 
на ЕС от 27 равноправни страни-членки като “меню Европа“, модел, наложен от 
възходящия „контра-елит“. По-слабите формални връзки позволяват по-гъвкаво 
поведение и дългосрочно оцеляване.  

Ключови думи: Европейска интеграция, елит, сценарии, федерация, ядро, „Меню 

Европа“ 

 

Увод 

Европейската интеграция е поначало елитарен проект и актуалните концепции за по-

нататъшно развитие в условията на кризата, започнала през 2008 г., произхождат от 

„проевропейския“ федералистки настроен политически и чиновнически елит. Те са 

ограничени от неговите интереси и възприятия. Има вътрешни различия – по-

безкомпромисно настроената част от този елит отхвърля всякакви изключения и отстъпки 

от общия проект за  наднационален по същността си съюз. Разглежданите по-долу 

концепции обаче са израз на повече политически реализъм - те отразяват промените и в 

средата, и вътре в съюза, търсейки удачно решениев посока федерация, но с отчитане на 

възможностите.  Но предложенията са все в границите на отиваащата си неолиберална 
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парадигма. Затова вижданията на традиционния „проевропейския“ елит  са осъществими за 

един кратък период, обхващащ най-много две седемгодишни финасови рамки на съюза. 

Несигурността при по-далечни пресмятания е много голяма в условията на преход към нова 

система на международните отношения. 

1. Виждания на „про-европейския“ елит  - концепции 

1.1.„Европа на две скорости“ („Европа на различни скорости“) 

Реалистичното допускане, че в движението към пълноценно обединение може да 

има изоставащи, които да забавят процеса, е правено още през 60-те години на 20.в. 

Терминът е на германския канцлер Вили Бранд по повод присъединяването на 

Великобритания в към ЕО. Идеята е доразвита в доклада „Тиндеманс“ от 1975 г.:  

държавите, които имат възможност да продължават по пътя към валутен и икономическия 

съюз, да го направят без да бъдат задържани  от изоставащите страни-членки. Идеите за 

„Европа на две скорости“ или „Европа на концентрични кръгове“ не се приемат добре 

от общественото мнение, но развитието де факто протича в тази посока. 

1.1.1. „Европа на концентричните кръгове“ 

Това е оптимистичният вариант на горната  концепция. Вариантът се отнася до цяла 

Европа и поставя ЕС в центъра на общност от държави, в т.ч. бъдещи страни-членки, а и 

такива, за които няма такава перспектива. Най-външният кръг изгражда архитектурата на 

сигурността в Европа (ОССЕ), без загуба на суверенитет. Следващият, по-вътрешен кръг 

включва държави, обвързани с икономическо сътрудничество на принципите на свободната 

търговия, в т.ч. Европейското икономическо пространство и групата от  асоциираните с ЕС 

страни (напр. Турция, Молдова). Следващ по-тесен  кръг обхваща само страните-членки на 

Европейския съюз, с общи наднационални институции,  задължителни правни норми и 

загуба на суверенитет. Най-вътрешният кръг обхваща  държавите с общи външна политика, 

отбрана, валута и бюджет (федерално ядро). Концепцията е поддържана най-вече от 

традиционния френски политически елит, който си представя Франция като водач на 

федералното ядро.  
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През 90-те години на 20.в. притегателната сила на ЕС/ЕС е най-голяма и при 

разширяването на Север и Изток, концепцията изглежда работеща. Последващото развитие 

обаче показва, че:  

1) Франция няма достатъчно ресурс да заеме централно място в такава конструкция;  

2) Европейският съюз няма достатъчно ресурс да поддържа тази, иначе доста 

логична схема – лишен от военнополитически средства на външната политика и с 

намаляващи стопански такива, той губи привлекателност и вместо „каталитична“ общност, 

излъчваща силни послания навън, търси решения на вътрешни проблеми.  

Фазата „разширяване“ приключва след 2008 г. и започва фазата „свиване“, най-

малко на обхвата на централната власт в „Брюксел“ в качеството му на „имперски център“.  

Оптимизмът се сменя с песимизъм в смисъл на защитна стратегия.  

1.1.2. „Твърдо ядро“  

За разлика от оптимистичния „френски“ сценарий, „песимистичната“ германска 

концепция28 за „Твърдото ядро“ от група държави, които се движат към федерация без да 

изчакват изоставащите, изглежда по-лесно осъществима в сегашни условия, тъй като се 

ограничава само до ЕС. Целта е да се попречи скоростта на европейската интеграция да се 

диктува от „най-бавния кораб в конвоя“. Концепцията признава официално наличието на  

периферия и полупериферия. Тя е и скрито признание за невъзможността наличните 

разпределителни механизми да сближат основните стопански показатели на всички страни-

членки. (Логично е концепцията да е германска, тъй като финансирането на тези механизми 

е главно за сметка на Германия.) По подразбиране ядрото трябва да допуска в себе си всяка 

страна-членка, която може да отговори на изискванията в най-вътрешния кръг от „можещи 

и желаещи“. Но при свободната конкуренция на Вътрешния пазар тази възможност не 

изглежда голяма. Концепцията изглежда политически неприемлива за някои страни от 

ЦИЕ, които се стремят да се измъкнат от един второстепенен статут, а в политическата им 

култура присъства споменът за СИВ, в който повишаването на материалното равнище на 

периферията е първостепенна задача на „имперския център“.  Създаването на твърдо ядро 

 
28 Предложен през 1989 г. от съветниците на канцлера Хелмут Кол документ, в който те призовават за "Ядро 
на Европа» (Kerneuropa), което да упражнява "центростремителен ефект" спрямо останалата част.  
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всъщност трябва да узакони фактическото неравенство вътре в съюза. (Официалният 

стремеж на България да попадне в твърдото ядро изглежда лишен от всякаква логика.) 

 

1.2. „Европа на променливата геометрия“ 

„Европа на променливата геометрия“ също  допуска наличието на формално  

разделение между по-силно и по-слабо развити страни-членки. Тя предвижда различни 

вътрешни обединения от държави, които развиват сътрудничество помежду си в различни 

области съобразно своите възможности и желания, но все пак преследващи една обща 

крайна цел. Така напр. една група страни-членки образува валутния съюз, докато в същото 

време друга група страни-членки си взаимодейства по-тясно в общата външна или 

отбранителна политика. Като цяло тази разновидност на концепцията за „Европа на 

различните скорости“ е по-гъвкава и по-лесно осъществима. 

1.3. „Меню Европа“ 

Тя заедно с това има много общо с гъвкавaта британска концепция „Меню Европа“ 

(„Europe à la carte“), която предвижда страните-членки да избират областите, в които искат 

да участват, като запазват правото си да не участват в други - избирайки политики от 

общото „меню“ и обединени от минимален брой общи цели. Този модел в най-голяма 

степен позволява отстояване на националните  интереси и запазва суверенитета. Донякъде 

е осъществен - Ирландия напр. е част от еврозоната, но не е част от Шенгенското 

пространство. Разривът с Великобритания идва, освен всичко друго, от натиска този модел 

да бъде изоставен, в т.ч. чрез постоянното позоваване на включения в договора за ЕС текст 

за движение към „все по-тесен съюз между народите“. Тази концепция се разминава с 

вижданията на „проевропейския“ елити с излизането на  Великобритания като че ли няма 

бъдеще. Тя, обаче, може да бъде подкрепена от „евроскептиците“, които увеличават 

политическата си тежест. (Към „проевропейския“ елит винаги може да бъде отправен 

упрекът, че с фактическото отхвърлянето на тази концепция той е отказал окончателно 

Великобритания от членство в съюза (Oliver 2015) .29) 

 
29 Условията на Великобритания за оставане в ЕС, обявени от Дейвид Камерън в края на ноември, 2015 г., 
представляват предложения за реформи, които с оглед следващите събития изглеждат осъществими: 
 Защита на единния пазар за Великобритания и другите държави, които не са членки на еврозоната; 
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2. Конкретни предложения на „про-европейския“ елит  

2.1. Проект „Европа“ 

Развитие на старото виждане за „Европа на две или повече скорости“, за последен 

път е представено през март 2017 г. от бившия френски президент Валери Жискар Д‘Естен. 

В своя проект „Европа“ (сърцевина на обединението) той включва 6-те страни, 

основателки на съюза, заедно с Испания, Португалия и Австрия. Това трябва да 

представлява икономическа общност (в т.ч. общи бюджет, данъци и дългове), в която 

страните-членки запазват националната си политика в областта на образованието, 

здравеопазването и културата. Т.е. продължение на намерението за създаване на 

„икономическа и политическа федерация Европа“, обмисляна заедно с канцлера на 

Германия Хелмут Шмид още през 70-те години на 20.в.  

Жискар Д‘Естен си сдава сметка за трудността да бъде управляван от едно място 

един прекалено голям  съюз, „разчетен за шест държави“, както и за наличието на „две 

Европи“, в т.ч. такава, в която влизат  „страните, съществуващи в комунистическия свят, 

т.е. бедни страни със значителни потребности.“30 В основата трябва да бъде еврозоната, 

„стремяща се към икономическа интеграция на Европа, за да стане световна държава“.31 

За движеща сила на обединението де факто се признава страхът от конкуренцията на Китай 

и САЩ: „… Ние трябва да се обединим, за да станем отново световна икономическа сила, 

способна да издържи.“32  

За страните от еврозоната, останали извън вътрешния кръг, преди всичко за Гърция, 

Д‘Естен предвижда финансово подпомагане. За отношението към най-външния кръг се 

съди косвено по горепосочения коментар за, както и за преценката, че „Бързото33 

разширяване на ЕС (с бившите социалистически страни) беше политическа грешка по това 

време.“34 Цялото предложение всъщност е израз на неспособността и нежеланието на 

 
 Стимулиране на конкурентоспособността чрез намаляване на прекалените регулации; 
 Изключение за Лондон от т.нар. „все по-задълбочен съюз“ и подкрепа за националните парламенти; 
 Ограничаване на достъпа на имигранти от ЕС до социални помощи. 
30Д'Естен, Валери Жискар, „Европа“ вместо Европейски съюз“, 24.03.2017, 
https://topnovini.bg/mneniya/758663-valeri-jiskar-d-esten-evropa-vmesto-evropeyski-sayuz 
31 Пак там 
32Пак там 
33 Отнело 11, а при България и Румъния 14 години, бел авт. 
34Пак там 
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центъра да подпомага в досегашния размер периферията и предполага пренаписването на 

правилата за членството. Но включването на Италия, Испания и Португалия в една 

стопанска, в т.ч. финансово „дисциплинирана“, сърцевина, изглежда трудно осъществимо. 

2.2. „Пет сценария за бъдещето на ЕС“ 

По същото време (и след преодоляването на психологическото сътресение от 

новината за излизане на Великобритания) председателят на Европейската комисия Жан-

Клод Юнкер представя „Пет сценария за бъдещето на ЕС“ в т.нар. „Бяла книга“ 

(02.03.2017).35 Представени като опит за реакция спрямо притесненията, свързани с 

въздействието на новите технологии, отрицателните последици  от глобализацията, 

рисковете за сигурността „и възхода на популизма“, те също изразяват гледната точка на 

по-реалистично настроения неолиберален чиновнически и политически елит на съюза: 

Сценарий 1: „Продължаваме, както досега“  

Изпълнение на програма за реформи със социална насоченост от програмата „Ново 

начало за Европа“ от 2014 г.  и декларацията от Братислава през 2016 г. Сценарият е 

невъзможен, доколкото през 2014 г. още не са случили: референдумът във Великобритания, 

имиграционната криза и политическите победи на „евроскептиците“, както и победата на 

Доналд Тръмп на изборите за президент в САЩ.  

Сценарий 2: „Остава само Вътрешният пазар“  

Вътрешният пазар остава „единствена причина за съществуването“ на ЕС-27, а 

интеграцията така и не успява да „прелее“ осезаемо в областите на висшата политика. 

Напредъкът зависи от способностите за обединяване около единни политики и стандарти. 

Сценарият също така не изглежда възможен за ЕС от 27 страни-членки. В условията на 

свободна конкуренция и без засилване на вътрешното преразпределение различията могат 

да достигнат такива размери, че ефективно да изключат от ЕС по-слабо 

конкурентноспособни държави или/и да ги превърнат в „провалени държави“.  

Сценарий 3: „Тези, които искат да правят повече, правят повече“ 

 
35„Диалози с гражданите за бъдещето на Европа”, Люксембург, „Служба за публикации на Европейския 
съюз”, 2017 г. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/citizens-dialogues-future-europe_bg.pdf 
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ЕС-27 продължава както досега, с възможност на желаещите държави да 

задълбочават интеграцията заедно в определени области като отбраната, вътрешната 

сигурност или социалните въпроси. Всъщност това е вариант на „Европа на няколко 

скорости“ на основата на сценарий 1. Сценарият е показателен за броя на страните-членки, 

които гореспоменатият елит смята за оптимален в един задълбочаващ интеграцията си 

съюз. 

Сценарий 4: „Правим по-малко, но по-ефективно“ 

ЕС-27 се отказва (засега?) от общи начинания в области, за които се приема, че 

действията му „нямат добавена стойност“ (липсва ефективност) и се съсредоточава върху 

повече и по-бързи резултати в области с доказана на наднационално равнище ефективност. 

Този сценарий всъщност би бил най-близко до Сценарий 2., с ударение върху 

функционирането на Вътрешния пазар, с „пробиви“ в отделни негови сектори.  

Сценарий 5: „Правим много повече заедно“ 

Това е оптимистичният сценарий за движение към федерален съюз: също 

невъзможен, макар и най-силно желан от традиционния неолиберален чиновнически и 

политически елит на съюза. Динамичните промени във външната среда в съчетание с 

растящата разнородност на вътрешната не позволяват такова развитие. 

Посочените сценарии не са осъществени преди изтичането на мандатите на ЕК и ЕП 

през 2019 г., но вероятно ще дадат основа за обсъждания през  предложената от президента 

Макрон конференция за бъдещето на ЕС.  Неговите предложения означават дълбоки 

промени в много области на политиката и включват повече федерализъм и суверенитет на 

ЕС. От най-голямо значение ще бъде подкрепата от страна на Германия, като определяща 

ще бъде приемствеността в германската политика предвид края на политическата кариера 

на   канцлера Ангела Меркел и упадъка на традиционните партии. 

 

3. Вътрешни предпоставки за осъществимост на сценариите 

Осъществимостта на сценариите трябва да се прецени от гледна точка на 

вътрешното състояние на съюза. Най-скорошният преглед на нагласите и възможностите за 

групиране около интеграционния център е „EU Coalition Explorer“ - изследване на фондация 
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„Меркатор“ от 2018 г.36 В случая са проучени мненията на 877 „професионалисти, които 

работят по въпрос на европейската политика в правителствата, политическите сили, 

„мозъчни центрове“, академичните среди и университетите, медиите.“37 (Т.е., основно 

официозни „проевропейски“ кръгове.) Първият показател, който подрежда държавите в ЕС 

според техния „коалиционен потенциал“38 (стр.16) е показателят „Готовност за по-дълбока 

интеграция“. Според него най-привързани към федералния проект са 1. Франция, 2. 

Германия, 3. Белгия, 4. Люксембург, 5. Испания, 6. Италия, 7. Португалия и 8. 

Нидерландия.  

Очевидно в тези наблюдения не са взети предвид евроскептичните настроения, най-

вече във Франция и Италия, в т.ч. „евроскептичната“ правителствена коалиция по това 

време в последната. Показателна е слабата ангажираност на Австрия – 24.място. При все 

това се очертава федерално настроеното „Каролингско ядро“.  

Най-голям „Коалиционен потенциал“ очаквано показват 1. Германия, 2.Франция и 

3. Италия, следвани от 4. Нидерландия, 5. Испания, 6. Швеция, 7. Полша и 8. Белгия. Но 

слабата „Готовност  за по-дълбока интеграция“ (“евроскептицизъм“) изключва от  ядрото 

Швеция и Полша, а Италия и Испания трудно се вписват заради стопанските си 

затруднения. Големият потенциал на Великобритания (9.място), намален единствено от 

нулевата склонност към задълбочаване на интеграцията, обяснява голямото раздразнение 

от загубата й като страна-членка. 

Това изследване допълва представата за съюз с федерална сърцевина („Каролингско 

ядро“), отговарящ в общи линии на концепцията на Д‘Естен и Сценарий 3. на Юнкер – 

елитарен бюрократизиран и мултикултурен център с федерално устройство и 

обвързана в различна степен с него периферия. За да бъдат по-точни очертанията на ядрото, 

трябва да бъдат взети предвид изведените от М.Минков (2007) културни особености, а също 

така икономически и геоикономически дадености, подредени в таблицата по-долу (Табл. 1):    

  

 
36 Виж на https://www.ecfr.eu/eucoalitionexplorer 
37 „EU Coalition Explorer“, стр.3, https://www.ecfr.eu/eucoalitionexplorer 
38 Пак там 
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Табл. 1: Подреждане по групи показатели 

А. Култура(общност) 

Тревожност/ 
бюрократичен съюз 

Неравновластие/ 
елитаризъм 

Мекост, 
състрадателност 

Франция Франция  Франция  

Германия Германия  Германия  

Белгия Австрия Бенелюкс 

Южна Европа, в т.ч. 

Италия 

  

Източник: авторът, по Минков, М., „Защо сме различни?“, Класика-и-стил, София, 2007 

Б. (Гео)икономика 

Средищно 
положение/ 
„Син банан“ 

Нетен платец Стопански център/ 
Главен търговски 
партньор 

Финансова 
устойчивост 
(държавен дълг) 

Бенелюкс 1. Германия  1. Германия 18 
първи места от 27, 5 
втори 

1. Германия 

Германия  2. Франция  2. Нидерландия 1 
първо и 2 втори места 

2. Нидерландия  

Източна 
Франция  

3. Бенелюкс 3. Италия 7 втори 
места 

3. Скандинавия 

Северна 
Италия 

4. Северо-
западна Европа 

4. Франция 4 втори 
места 

Австрия 5. Италия 
 6. Австрия 

Източник: авторът, по данни от Еurostat, 2018 

В. Политика 

Влияние Способност за договаряне на 
съюзи/ Предпочитан партньор 

Готовност за „задълбочаване“ 
на интеграцията  

1. Германия  1. Германия  1. Франция 

2. Франция 2. Франция  2. Германия  

3. Нидерландия 3. Италия  3. Белгия 

 4. Нидерландия 4. Люксембург 

Източник: авторът, по „EU Coalition Explorer“ 
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4. Вместо заключение – възможните алтернативи 

4.1.Федерално устройство 

Федерално устройство, отговарящо на нагласите на „проевропейския елит“, е 

възможно за само ядрото от културно близки страни около (гео)икономическия център 

Германия, включващо още само Франция и Бенилюкс. Културна несъвместимост и лоши 

стопански показатели изключват от него дори и страната-основателка на обединението – 

Италия. Вътре в него Франция и Белгия остават с отслабени политически позиции заради 

по-слабата си конкурентноспособност и вътрешни политически напрежения. Такова 

смалено ядро може да остане по-лесно в равновесие и дори да овладее и забави процеса на 

прехода към нов модел, различен от неолибералния.  

Така обединението се връща към първообраза си от ранното Средновековие – 

империята на Карл Велики, в центъра на по-слабо обвързани полупериферия и 

периферия. Това ще бъде бюрократичен модел, съчетаващ вижданията на традиционния 

елит (западащите християн- и социалдемократи) и още актуалния неолиберален елит 

(„зелените“ и открито либерални партии). Общото за двата елита е склонността им към 

социално инженерство, което вижда ЕС като идеалното, в  случая мултикултурно, 

общество, съчетаващо свободна конкуренция  с грижата за опазване на природата.  

Здравината на връзките с полупериферията и периферията зависи от готовността на 

такова ядро да ги подпомага финансово (“солидарност“). Главният въпрос, който трябва да 

бъде решаван, е въпросът с начина на подпомагане. Склонност към по-щедро финансово 

подпомагане ще върви с налагането на формално единство - задължително членство в 

еврозоната, задължителен преход към „зелена енергетика”, имигрантски квоти и пр. 

Моделът е жизнеспособен краткосрочно. 

4.2.Алтернатива – хлабав съюз 

Алтернативата за запазване на ЕС в сегашния му обем от 28/27 равноправни и 

пълноценни страни-членки може да се осъществи в модел с „променлива геометрия“/“меню 

Европа“, чиито по-слаби връзки позволяват по-свободно поведение и по-гъвкава реакция 

спрямо външните импулси. Такъв съюз предполага частично възстановяване на вътрешни 

стопански граници и частично разграждане на Вътрешния пазар (подобно на 
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съществуващия  в момента частичен отказ от Шенгенското споразумение), връщане на 

правомощия към националните държави. Този модел може да е дело на оформящ се в 

момента „евроскептичен контра-елит“ – при всички случаи с по-консервативна идеология, 

наблягаща на културната общност в рамките на обща принадлежност към цивилизация с 

християнски корени. Съюзът ще напомня на Свещената римска империя. Едно от 

обясненията за нейната дълговечност, около 1000 г., е именно в относително слабите 

вътрешни връзки. 

Политизирането на обществените отношения ще превърне такъв съюз в по-скоро 

политическа общност, при запазващи се стопански различия и разминаващи се стопански 

интереси. По-слабата обвързаност ще гаси напреженията, предизвикани от пресмятанията 

за щетите и ползите от членството. Формалното разширяване с нови страни-членки 

(Югоизточна Европа) ще стане по-лесно, а напускане на съюза няма да предизвиква такива 

кризи, както решението на Великобритания. Такъв модел изглежда е жизнеспособен 

дългосрочно. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И КИТАЙ:  
ГОРДОСТ, ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И ИНТЕРЕСИ 

 

доц. д-р Антонина Хабова 

 

Резюме  

Настоящият доклад цели да анализира развитието на отношенията между 
Европейския съюз (ЕС) и Китай в контекста на дълбоките трансформационни процеси, 
които протичат в съвременната система на международните отношения. За ЕС 
отношенията с Китай имат нарастващо значение както в търговско-икономическата, 
така и в политическата сфера. Европейският съюз, който е основен търговски партньор 
на Китай, също е безспорен приоритет за китайската външна политика. Въпреки 
безспорния взаимен интерес от разширяване на сътрудничеството, ЕС и Китай са 
изправени пред редица проблеми и предизвикателства. Част от тези предизвикателства 
произтичат от ценностите различия между тях, други са свързани с вътрешни за всяка 
от страните процеси; трети са функция на динамичните процеси, които протичат в 
системата на международните отношения.  

Успехът на инициативата „Един пояс, един път” е невъзможен без тясно 
сътрудничество на Китай с икономиката на Европейския съюз. В същото време, идеята 
за свързване на азиатско-тихоокеанските с европейските пазари има потенциал да 
повлияе общата динамика на търговските отношения между ЕС и Китай, както и 
регионалната и глобална геополитическа и геоикономическа среда. В този контекст е 
важно да се изследва какви ще са първите политически (и не само) сигнали на Брюксел 
спрямо Пекин и доколко Европейският съюз ще демонстрира приемственост и 
стабилност в политиката си спрямо Китай след изборите за Европейски парламент от 
май 2019 г.  

Ключови думи: ЕС, Китай, „Един пояс, един път“ 

 

Увод 

Системата на международните отношения преминава през период на непознати като 

скорост радикални промени, които създават дълбока несигурност и комплекс от 

противоречия. Европейският съюз (ЕС) е изправен пред редица значими предизвикателства 

както във вътрешен, така и във външен план. Въпреки заявените амбиции да бъде 

първостепенен фактор в съвременната международна система, за Европейския съюз тази 

задача изглежда все по-трудно достижима.  

В. „Файненшъл таймс” се позовава на висш служител на ЕС, който обобщава 

ситуацията: „Докато ние бяхме погълнати от собствените си кризи в продължение на 10 
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години, БВП на Китай скочи, Тръмп беше избран. Влязохме в различна игра”39. В. „Фигаро” 

цитира преподавателя от Свободния университет в Брюксел Давид Енгелс: „Ситуацията е 

сериозна: постепенно изчезва не просто един политически, икономически и обществен 

модел, но и всичко това, което в продължение на хилядолетия беше „Западът“... Масовият 

упадък на Европа като цивилизация е истинска историческа трагедия, която засяга всички 

нас, не само като общество, но и като индивиди“40. Френският президент Ем. Макрон също 

говори за краха на западния ред, за „криза на съвременната капиталистическа глобализация 

и на либералния Вестфалски многостранен модел, който върви заедно с нея”41.   

В тази ситуация Европейският съюз е изправен пред сложната задача да формулира 

ясно своите интереси, цели и задачи в отношенията си с издигащ се и все по-самоуверен 

Китай, който се явява основен фактор на промяна в международната система.  

Стратегия на ЕС спрямо Китай 

През 2020 г. се навършват 45 години от установяването на дипломатически 

отношения между Европейския Съюз и Китай. През тези години отношенията им 

преминават през различни етапи на развитие, през периоди на възход и спад. В резултат на 

забележителното развитие на процеса на европейска интеграция и на натрупаната 

икономическа сила, в началото на новото хилядолетие ЕС привлича все повече вниманието 

на китайските лидери. Трансформационните процеси в ЕС и в Китай, както и 

задълбочаващото се сътрудничество между тях, стават основата за установяването на 

всеобхватно стратегическо партньорство през октомври 2003 г. В основата на това решение 

стои идеята, че отношенията им са набрали скорост и са придобили ново стратегическо 

измерение, отвъд разликите в идеологиите и социалните системи.  

Китайските лидери наблягат на това, че стратегическото партньорство с ЕС трябва 

да съдейства за налагане на глобален многостранен подход, за демократизиране на 

 
39 Peel, M., Hornby, L., Sanderson, R. European foreign policy: a new realism on China. Financial Times. 
20.03.2019, https://www.ft.com/content/d7145792-4743-11e9-b168-96a37d002cd3 
40Darbon, L. David Engels: “Le déclin de l’Occident n’est pas un accident de parcours”. Le Figaro, 02.08.2019, 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/david-engels-le-declin-de-l-occident-n-est-pas-un-accident-de-parcours-
20190802 
41Discours du Président de La République Emmanuel Macron àla Conférence des Ambassadeurs et des 
Ambassadrices de 2019. 27 Août 2019, https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/08/27/discours-du-president-
de-la-republique-a-la-conference-des-ambassadeurs-1 
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международните отношения и за постигане на ”глобална многополюсност”. В този период 

Китай се надява ЕС да бъде един от нововъзникващите полюси в международната система, 

с който заедно да работят за ограничаване на едностранни действия на САЩ в световните 

дела. 

 След 2003 г. ЕС приема три документа (през 2006, 2013 и 2016 г.), касаещи 

отношенията на Съюза с Китай. КНР, на свой ред, одобрява два официални политически 

документа за отношенията си с ЕС (през 2014 и 2018 г.). Приетите документи ясно отразяват 

някои сериозни различия между двете страни. Важните за ЕС въпроси в диалога с Пекин са 

свързани с темата за търговския дефицит, достъпа до пазара, правата на интелектуална 

собственост, услугите, инвестициите, субсидиите, обществените поръчки – въпроси, по 

които Китай има различна от Съюза позиция. В политическата сфера също са налице редица 

чувствителни въпроси, по които има разминаване в позициите. Сред тях са темите за 

демокрацията, правата на човека, върховенство на закона, оръжейно ембарго, Тайван. 

Прегледът на документите позволява да се открои и постепенната промяна в ролите на двете 

страни по посока на засилване на позициите на Пекин, свързано с нарастване на силата и 

самочувствието на китайската държава. 

В приетия през 2006 г. документ на Европейската комисия „ЕС – Китай: по-близки 

партньори, по-големи отговорности” се залага подход на ангажиране, сътрудничество и 

партньорство с Китай. Водещо е разбирането, че с издигането си като икономическа сила и 

глобален актьор, Китай е както част от проблема, така и част от решението на всички 

основни въпроси от международния и регионалния дневен ред. Именно това, според 

авторите на документа, налага включването на Китай в глобалното управление, а не 

следване на политика на сдържане, каквато идея доминира американския дебат по темата. 

В текста на документа обаче се съдържа категорична формулировка, според която форматът 

на отношенията трябва да се основава единствено на европейските ценности. Както в този, 

така и в другите документи на ЕС, касаещи отношенията с Китай, присъства идеята за 

подкрепа на прехода на китайската държава към демокрация, към отворено общество, 

основано на върховенството на закона и зачитане на човешките права. 

Десет години по-късно европейските институции предлагат нова стратегия за 

отношениета с Китай. През юни 2016 г. Върховният представител на Съюза по въпросите 
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на външните работи и политиката на сигурност и Европейската комисия приемат съвместно 

съобщение, озаглавено „Елементи за нова стратегия на ЕС по отношение на Китай“, в което 

се очертават отношенията на ЕС с Китай през следващите пет години. Този документ, 

заедно със Заключенията на Съвета “Стратегията на ЕС за Китай”, приети на 18 юли 2016 

г., формират цялостна стратегия, обща политическа рамка за развитие на отношенията 

между двете сили.  

Новата стратегия отчита огромните промени, настъпили през последните години 

както в ЕС, така и в развитието на Китай. Съюзът признава засиленото икономическо и 

политическо влияние и по-важната роля на Китай в системата на глобалното управление. 

Макар отново да критикува Пекин по темата за правата на човека и да подчертава, че 

Съюзът остава верен на своите ценности, Брюксел вече няма претенцията да променя 

политическата система в Китай. Декларира се само воля за насърчаване на „зачитането на 

принципите на правовата държава и човешките права в Китай и в световен план“42.  

Важно място в документите се отделя на възможностите, които сътрудничеството на 

ЕС с Китай дава за генериране на растеж в Съюза. Акцентира се върху принципа на 

реципрочността, равните условия и честната конкуренция, върху необходимостта от 

действия за насърчаване на по-нататъшно отваряне на китайския пазар за европейските 

предприятия. В новата стратегия на ЕС значително място се отделя на възможностите за 

по-тясно партньорство между ЕС и Китай в областта на външната политика и сигурността. 

Заявява се, че Съюзът и Китай трябва да си сътрудничат по-тясно за разрешаването на 

международни конфликти и в приоритетни области на външната политика както 

двустранно, така и в рамките на многостранни форуми, като например ООН и Г-20.  

Стратегията отделя специално място на необходимостта да се търси засилване на 

вътрешното единство и на ефективността в отношенията с Китай. В ЕС, обаче, се запазват 

две различни тенденции в отношенията с КНР. От една страна, Брюксел се опитва да 

изработи единна, съгласувана политика спрямо КНР. В същото време, диалогът с Пекин 

често остава доминиран от интересите на отделни държави. Държави като Германия и 

Франция декларират решимост за прилагането на координиран европейски подход спрямо 

 
42Европейска комисия. „Елементи за нова стратегия на ЕС по отношение на Китай“. JOIN(2016) 30 
окончателен, Брюксел, 22.06.2016 г. 
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Китай, който позволява по-ефективна защита на интересите на европейските държави. 

Икономическите показатели показват обаче, че точно тези държави са особено активни в 

двустранното си взаимодействие с Китай в икономическата сфера. Германия, Франция, 

Великобритания и Италия са сред най-големите получатели на китайски инвестиции и най-

големите търговски партньори на Китай сред страните-членки на ЕС (вж. Таблица 1).  

Таблица 1. Търговия със стоки на държавите-членки на ЕС с Китай, 2018 г. 

 Износ, млн. евро Внос,  млн. евро Баланс 
Германия 93 715 75 467 18 248 
Великобритания 23 365 53 320 -29 955 
Франция  20 850 29 374 -8 525 
Италия 13 169 30 780 -17 611 
Холандия 11 123 85 280 -74 157 
Белгия 6 989 15 126 -8 137 
Швеция  6 556 7 672 -1 116 
Испания 6 275 22 551 -16 276 
Ирландия  4 612 3 599 1 013 
Австрия 4 260 5 450 -1 191 
Дания 3 798 6 119 -2 321 
Финландия 3 579 2 131 1 448 
Чехия 2 188 13 175 -10 987 
Полша 2 115 17 972 -15 857 
Унгария 1 501 6 450 -4 949 
Словакия 1 352 2 867 -1 515 
Гърция 901 3 593 -2 692 
България 748 1 317 -569 
Португалия 658 2 350 -1 692 
Румъния 645 4 406 -3 761 
Словения 531 1 778 -1 247 
Люксембург 222 464 -242 
Литва 189 864 -675 
Естония 185 691 -506 
Латвия 152 491 -339 
Хърватия 133 816 -682 
Кипър 64 388  -324 
Малта 32 207 -175 

Източник: Авторът (по данни от Евростат, 2019 г.) 

 

Европейският съюз и инициативата „Един пояс, един път” 

 През 2013 г., докато Европейският съюз все още се бори с последиците от световната 

икономическа и финансова криза,  китайският президент Си Дзинпин огласява 

амбициозната инициатива „Един пояс, един път”, чиято основна цел е свързване на Азия, 

Европа и Африка. Китайската инициатива засяга пряко европейските държави, доколкото 

предвижда засилено китайско икономическо присъствие както в самия ЕС, така и в 
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съседните на Съюза региони.Успехът на самата инициатива е невъзможен без тясно 

взаимодействие на Китай с икономиката на Европейския съюз.  

Първоначалната реакция на ЕС е по-скоро въздържана. Известна промяна се 

забелязва през 2015 г., когато в съвместно изявление след срещата на върха ЕС – Китай се 

отделя специално внимание на връзката между основните инициативи на двете страни – 

„Един пояс, един път” и Инвестиционния план за Европа (плана „Юнкер”), който извежда 

като приоритет развитието на различни инфраструктурни проекти в ЕС и съседни 

територии43. В изявлението се посочва, че ЕС и Китай са се споразумели за подобряване на 

инфраструктурните връзки и за създаването на нова Платформа за свързаност, сред чиито 

задачи са: постигане на синергия между съответните инициативи и проекти на двете страни; 

създаване на благоприятна среда за устойчиви и съвместими трансгранични 

инфраструктурни мрежи в страните и регионите между ЕС и Китай.  

На срещата в рамките на Икономическия и търговски диалог на високо равнище 

между ЕС и Китай през септември 2015 г., освен че се договарят за приноса на Китай към 

Инвестиционния план за Европа, Европейската комисия и китайското правителство 

подписват и меморандум за разбирателство по Платформата за свързаност ЕС – Китай. 

Водеща е идея, че свързването на евразийския континент чрез физически и цифрови мрежи 

ще донесе ползи и за двете страни. Платформата насърчава сътрудничеството именно в 

областта на инфраструктурата, в това число финансирането, оперативната съвместимост и 

логистиката44.  

Платформата за свързаност ЕС – Китай се явява основен отговор от страна на Съюза 

на активната икономическа дипломация на Пекин. Тя бързо се превръща в централен 

елемент в двустранните отношения и място за дискусии по широк кръг въпроси от 

двустранния диалог, в това число и такива, по които все още има разногласия между 

Брюксел и Пекин. Приемането на Китай за акционер в Европейската банка за 

възстановяване и развитие, което е факт от края на 2015 г., и откриването в Пекин на офис 

 
43European Council. EU- China Summit joint statement The way forward after forty years of EU-China cooperation. 
29 June, 2015, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/29-eu-china-statement 
44 European Commission. Investment Plan for Europe goes global: China announces its contribution to #investEU, 
Press Release. 28 September 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5723_bg.htm 
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на Европейската инвестиционна банка, допълнително съдействат за разширяване на 

финансовото сътрудничество между Европа и Китай. 

Китайската инициатива обаче има различно въздействие върху отделните държави-

членки на ЕС. Различно е и тяхното отношение към китайската икономическа активност на 

континента. Основната част от проектите, подкрепени от Китай, които се планират и 

реализират в Европа, са концентрирани в държавите от Южна, Централна и Източна 

Европа. Държавите от Централна и Източна Европа имат важна роля в реализирането на 

проекти, обезпечаващи свързаността между Китай и Европа, в създаването на 

континентални и морски транспортни пътища, по които да върви преноса на товари. Това 

са и държавите, които подписват меморандуми за разбирателство с Китай за реализирането 

на китайската инициатива – 13 държави-членки на ЕС и 5 държави, които кандидатстват за 

членство (Сърбия, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина и Турция).  

Южна Европа е пресечна точка на китайската търговска, инвестиционна и 

геополитическа стратегия, която се разгръща в рамките на „Един пояс, един път“. Въпреки 

несъгласието на Германия и Франция, ръководството на Италия подписва през 2019 г. с 

Китай меморандум за разбирателство за сътрудничество в рамките на инициатива „Един 

пояс, един път“, като става първата държава от Г7, която дава подкрепата си за китайския 

проект. Франция заема по-въздържана позиция спрямо амбициозната китайска инициатива, 

която френският президент Ем. Макрон определя като „визия за глобализация, която има 

своите достойнства от гледна точна на стабилизиране на определени региони“, но която на 

практика е една „хегемонистична система“45. 

Ангажираността на Европейския съюз с „Един пояс, един път” има отношение и към 

диалога на Брюксел с трети страни, в т.ч. и със стратегически партньори като САЩ. 

Предложението на Китай за интегрирано пан-евразийско пространство противоречи на 

стратегическите американски интереси и императива на Зб. Бжежински за 

„геополитическия плурализъм” в евразийското пространство46. Практическото реализиране 

на идеята за нов „Път на коприната“ би спомогнало за разширяване на комуникационните, 

 
45Discours du Président de La République Emmanuel Macron àla Conférence des Ambassadeurs et des 
Ambassadrices de 2019. 27 Août 2019, https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/08/27/discours-du-president-
de-la-republique-a-la-conference-des-ambassadeurs-1 
46Brzezinski, Z. A Geostrategy for Eurasia.Foreign Affairs. September/October 1997. 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/1997-09-01/geostrategy-eurasia 
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търговски и икономически връзки на ЕС с Евразия и с Китай, което не е  интерес на САЩ, 

доколкото е в състояние да ерозира значението на трансатлантическите търговски връзки47.  

 От „всеобхватно стратегическо партньорство” до „стратегическа 

конкуренция“ 

Китай и Европа не успяват да „уплътнят“ с реално съдържание стратегическото си 

партньорство от 2003 г. Трудно формулират общи стратегически цели, по чието изпълнение 

да работят ефективно в партньорство. Европейският съюз продължава да търси баланса 

между взаимоизгодното сътрудничество с китайската държава и опасенията, произтичащи 

от нарастналата икономическа мощ и експанзия на Китай.  

В края на второто десетилетие на ХХI в. везните в Брюксел се наклоняват все повече 

по посока на засилваща се тревога от нарастване на конкуренцията от страна на Китай, от 

увеличаващото се икономическо и политическо влияние на страната, включително на 

европейския континент. В контекста на лансираната от китайска страна инициатива 16+1 

за сътрудничество между Пекин и държавите от Централна и Източна Европа нарастат 

опасенията, че Китай може да засили разделението между отделните европейски държави 

и дори да затрудни процеса на европейска интеграция.  

В началото на 2017 г. в отворено писмо до държавните глави на страните-членки на 

ЕС председателят на Европейския съвет Доналд Туск посочва новата геополитическа 

ситуация в света и около Европа като основна заплаха за Съюза. Като първи елемент в тази 

нова геополитическа ситуация Д. Туск поставя един „все по- самоуверен Китай”48.  

Засилването на скептичните настроения спрямо взаимодействието на ЕС с Китай 

намира израз и в общественото мнение в европейските държави. През 2018 г. изследване на 

изследователския център „Пю“ показва, че отношението към Китай на европейския 

континент като цяло е отрицателно (48% срещу 42% положително отношение), като дори 

има влошаване на показателите в сравнение с предишната година. Сред изследваните десет 

европейски държави, само във Великобритания тези, които имат положително отношение 

 
47Ghiasy, R., Zhou, J. The Silk Road Economic Belt. Considering Security Implications and EU–China Cooperation 
Prospects. SIPRI 2017, p. 10. 
48Tusk, D. "United we stand, divided we fall": letter by President Donald Tusk to the 27 EU heads of state or 
government on the future of the EU before the Malta summit. European Council. 31.01.2017, 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/01/31/tusk-letter-future-europe/ 
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към Китай са повече от тези с отрицателно (49% имат положително отношение към Китай, 

докато 35% са тези, които са отрицателно настроени)49.   

Промяна се наблюдава и в начина, по който в Китай възприемат ЕС. Дълго време 

китайците гледат на Съюза като на модел за регионална икономическа и политическа 

интеграция и като на потенциален самостоятелен център на сила в един многополюсен свят. 

Изследване на В. Чен и Ф. Пик от Университета в Лайден обаче показва „драматична 

промяна” в схващанията на официалните власти в Китай за ЕС през последните 3 години. 

В Китай нарастват мненията, че ЕС е изправен пред редица същностни предизвикателства, 

с които той не успява да се справи. Това, на свой ред, го отдалечава от възможността да се 

утвърди като самостоятелен полюс в международната система50.  

Проведените интервюта с китайски специалисти по Европа разкриват като основна 

причина за тези нагласи неспособността на ЕС да се справи с такива проблеми като 

бежанската криза, терористичните атаки, надигащите се националистически настроения (в 

т.ч. и вотът за излизане на Великобритания от ЕС). Към тези проблеми се добавят 

задълбочаващите се политически и икономически различия между държавите в ЕС, 

нарастващата пропаст между ЕС и европейските граждани51.   

Причините за промяната във възприятията в ЕС и Китай са свързани както с 

динамиката на отношенията между двете страни, така и с промените във външната среда. 

През втората половина на това десетилетие Китай се утвърждава като стратегически 

инвеститор в Европа. Китай успява да се възползва максимално от кризата в ЕС от 2008-

2009 г. Китайските компании, използвайки натрупаните финансови ресурси и нуждата на 

европейците от ликвидност, започват да реализират планове за придобиване на 

стратегически активи в цяла Европа52.  

 
49Wike,R., Stokes, B., Poushter, J., Silver, L., Fetterolf, J., Devlin, K. Trump’s International Ratings Remain Low, 
Especially Among Key Allies. Pew research Center. 01.10.2018, 
https://www.pewresearch.org/global/2018/10/01/international-publics-divided-on-china/ 
50Вж. Chen, Z. “Europe as a Global Player: A View from China”, Perspectives: Review of International Affairs, 
Vol. 20, No. 2, 2012 pp.7-29. 
51Chang, V., Pieke, F. Europe’s engagement with China: shifting Chinese viewsof the EU and the EU-China 
relationship. Asia Europe Journal (2018) 16:317–331.  
52Вж. Farnell, J., Crookes, P.I., The Politics of EU-China Economic Relations. An Uneasy Partnership. Palgrave 
Macmillan, 2016. 



59 
 

След огласяването на инициативата „Един пояс, един път” през 2013 г., през 2015 г. 

Държавният Съвет на Китай представя плана „Произведено в Китай 2025”. Това е 10-

годишен план, насочен към цялостно надграждане на производствения капацитет на 

страната, настигане на водещите страни-производителки и постигане на глобално 

лидерство във високите технологии53. За изпълнение на заложените задачи се предвижда 

насърчаване на иновациите в производството и поощряване на развитието в десет ключови 

сектора54. Документът призовава китайските компании да увеличат усилията си за 

инвестиране в чужбина и за опознаване на чуждите култури и пазари, както и да подобрят 

капацитета си по управление на инвестиционния и операционния риск. Специално 

внимание се отделя на държавите, които са част от „Един пояс, един път”.  

Макар китайският премиер Ли Къцян да подчертава, че китайските и 

чуждестранните компании ще се ползват с еднакви права в рамките на инициативата 

„Произведено в Китай 2025”, Търговската камара на ЕС в Китай критикува плана. Според 

Камарата планът на практика води към национализиране на ключови индустрии и към 

сериозно свиване на позициите на чуждестранния бизнес. Посочва се, че политиките на 

властите, включително субсидирането със стотици милиарди евро, вредят на европейския 

бизнес55. Усъвършенстването на китайската технологична база и възможността за бъдещо 

изместване на чуждестранните компании от позициите им на китайския пазар и в световен 

мащаб, се възприема като потенциален дългосрочен риск за европейската индустрия.  

Значимата икономическа мощ, съчетана с активизиране на външната политика и 

демонстриране на по-силни геополитически амбиции от страна на Китай под ръководството 

на президента Си Дзинпин предизвиква опасения сред част от европейския политически и 

икономически елит. Съществуват притеснения, че „нечестната конкуренция” от страна на 

Китай може да увреди в дългосрочен план глобалната конкурентноспособност на Съюза в 

стратегически сектори, а оттам и бъдещия му икономически просперитет.  

 
53Kennedy, S. Made in China 2025. Center for Strategic and International Studies. 01.06.2015, 
https://www.csis.org/analysis/made-china-2025 
54 Тези сектори са: нови напреднали информационни технологии, роботика, космическо и авиационно 
оборудване, морско оборудване и високотехнологично корабоплаване, модерно оборудване за жп транспорт, 
енергийни превозни средства и оборудване, енергийно оборудване, земеделска техника, нови материали, 
биофармация и съвременни медицински продукти. 
55China Manufacturing 2025. European Union Chamber of Commerce in China.2017 
(http://www.europeanchamber.com.cn/en/press-releases/2532) 
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Придобиването от китайски компании на високи технологии и инвестициите в 

„критичната нфраструктура” пораждат опасения за възможни последици и за сигурността 

на ЕС56.  Американските съюзници също са притеснени, че придобиването и контрола от 

страна на китайски компании на физическа инфраструктура в Европа създава рискове за 

сигурността. Китайският контрол върху ключови европейски пристанища, като това в 

Пирея, например, излага на риск бъдещи военноморски операции на САЩ и НАТО57.  

Силно критична е реакцията на представителите на немската промишленост, които 

започват да губят технологичното си предимство и да се чувстват застрашени от 

конкуренцията на китайските компании58. Закупуването от китайци на немската компания 

за управление на отпадъците EEW, на производителя на машини „Краус Мафей” и особено 

сделката за придобиване на германския производител на роботи „Кука” провокират 

разгорещени дебати относно рисковете от продажбата на ключови технологии на държава, 

чиято индустриална политика, според част от германския бизнес, цели в бъдеще да заеме 

пазарния дял на Германия59. 

В началото на 2019 г. Федерацията на германските индустрии призовава за 

предприемане на действия за засилване на ЕС с цел по-успешното конкуриране с Китай. В 

нарочен документ, озаглавен „Партньор или системен конкурент – как да се справим с 

контролираната от държавата икономика на Китай?”, се слага край на разбирането, че е 

възможно в обозримо бъдеще Китай да се превърне в пазарна икономика или да приеме 

либерализма, но пък е „в процес на консолидиране на собствен политически, икономически 

и социален модел”. Китайският модел на икономика, характеризиращ се със значим 

 
56 Сред китайските инвестиции в стратегически сектори: покупката на 30% „Газ дьо Франс Суес"; 
придобиването на 10 % от капитала на оператора на лондонското летище „Хийтроу”; засиленото присъствие 
на „Хуауей Технолъджис” на европейските пазари; придобиването съответно на 21,35% и 25% от акциите на 
португалските „Енергиас де Португал” и „Редес Енергетикас Насионалес”; придобиването на мажоритарен 
дял от компанията, управляваща пристанището в Пирея; споразумението за изграждане на АЕЦ „Хинкли 
Пойнт” във Великобритания. 
57 Corre, P. On China’s Expanding Influence in Europe and Eurasia.Testimony Before the House of Representatives 
Foreign Affairs Committee. 09.05.2019,  p. 7, https://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20190509/109430/HHRG-
116-FA14-Wstate-LeCorreP-20190509.pdf 
58 Maçães, B. Europe Gets Its Competition With China All Wrong. Foreign Policy, 03.04.2019, 
https://foreignpolicy.com/2019/04/03/europe-gets-its-competition-with-china-all-wrong/ 
59 Chazan, G. German angst over Chinese M&A. Financial Times, 09.08.2016, 
https://www.ft.com/content/e0897e24-598e-11e6-8d05-4eaa66292c32 
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държавен контрол, според авторите на документа, „влиза в системна конкуренция с 

либералните пазарни икономики”60.  

Европейският стремеж към по-балансирани и реципрочни търговско-икономически 

отношения води до предложението на Германия, Франция и Италия до Европейската 

комисия през 2017 г. за въвеждане на механизъм, чрез който да могат да се блокират сделки 

по придобиване на активи в стратегически важни отрасли на промишлеността от 

неевропейски фирми. Основен адресат на подобен механизъм безспорно са инвестициите, 

идващи от Китай. По данни на„Блумбърг”, цитирани от сп. „Икономист”, в периода 2008-

2018 г. са осъществени или предстоят да се осъществят 678 сделки в 30 европейски държави 

на стойност поне 225 млрд. щ.д. Повечето от инвестициите са в критична инфраструктура 

(пристанища, летища и др.). Над 63% от инвестициите са осъществени от подкрепени от 

държавата китайски компании61. 

Въпреки различията между отделните държави-членки, новият механизъм за 

подобряване на комуникацията и обмена на данни между държавите-членки и европейските 

институции относно плановете за чуждестранни инвестиции, които биха могли да 

представляват заплаха за националната сигурност, влиза в сила през април 2019 г. 

Окончателното решение за допускането на чуждестранни инвестиции остава в 

правомощията на отделните държави, но механизмът дава резултати. Според доклад, 

изготвен от германския Институт за изследване на Китай „Меркатор” и „Родиум груп”, 

спадът на китайските инвестиции в Европа, който се наблюдава през 2018 г., се дължи 

отчасти и на новите механизми за мониторинг на преките чуждестранни инвестиции в 

различните държави-членки62.   

Пекин, от своя страна, не отговаря на очакванията на своите европейски партньори 

за по-нататъшно отваряне на китайската икономика, за премахване на рестриктивните и 

 
60 China – Partner and Systemic Competitor. How Do We Deal with China’s State-Controlled Economy? Federation 
of German Industries (BDI), January 2019, с. 2, https://english.bdi.eu/media/publications/#/publication/news/china-
partner-and-systemic-competitor 
61 EU reaches deal on screening measures for foreign investment. The Economist. 21.11.2018, 
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=927371276&Country=France&topic=Economy&subtopic=Forecast&s
ubsubtopic=Policy+trends 
62Hanemann, T., Kratz, A.Chinese FDI in Europe: 2018 Trends and impact of new screening policies. Rhodium 
Group (RHG) and the Mercator Institute for China Studies. Berlin. March 2019, 
https://www.merics.org/sites/default/files/2019-03/190311_MERICS-Rhodium%20Group_COFDI-
Update_2019.pdf 
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дискриминационни практики, които затрудняват достъпа до китайския пазар. Дефицитът в 

търговията с Китай, който достига до рекорни нива през 2018 г., остава сериозно 

предизвикателство за макроикономическата стабилност на Съюза (Вж. Таблица 2).  

 Таблица 2. Търговски баланс на ЕС с Китай 2008-2018 г.  
Период Внос Износ Баланс 

стойност, 
млн. евро 

Общо 
стойност, 
млн. евро 

стойност, 
млн. евро 

растеж, 
% 

извън 
ЕС, 
% 

стойност, 
млн. евро 

растеж, 
% 

извън 
ЕС, 
% 

2008 249 102 6,5 15,7 78 301 9,0 6,0 -170 802 327 403 
2009 215 274 -13,9 17,4 82 421 5,3 7,5 -132 853 297 695 
2010 283 931 31,9 18,5 113 454 37,7 8,4 -170 477 397 385 
2011 295 055 3,9 17,1 136 415 20,2 8,8 -158 641 431 470 
2012 292 122 -1,0 16,2 144 228 5,7 8,6 -147 894 436 350 
2013 280 119 -4,1 16,6 148 115 2,7 8,5 -132 004 428 234 
2014 302 501 8,0 17,9 164 681 11,2 9,7 -137 820 467 182 
2015 351 045 16,1 20,3 170 359 3,5 9,5 -180 685 521404 
2016 352279 0,4 20,6 169 705 -0,4 9,7 -182 574 521 983 
2017 375 372 6,6 20,2 197 629 16,5 10,5 - 177 743 573 001 
2018 394 847 5,2 19,9 209 846  6,2 10,7 -185 001 604 694 

Извън ЕС, % - внос/износ като процент от всички партньори на ЕС (без търговията между 
държавите-членки на ЕС) Източник: Европейска комисия, 2019 г. 

 

 Промяната в нагласите в Европа спрямо Китай е свързана и с процеси, които се 

развиват извън Европейския съюз. Изостряне на напрежението в международната система, 

засилващото се геополитическо съперничество между Китай и САЩ, влошаването на 

отношенията между САЩ и Китай, както и нарастването на различията между Вашингтон 

и Европа са сред факторите, които влияят върху отношенията на Съюза с Китай.  

 В резултат на всичко това се забелязва промяна в тона и подхода на европейските 

институции спрямо Китай. Към доминиращата в предишните европейски документи идея 

за подход на ангажиране и сътрудничество с Пекин постепенно започва да се добавя и 

необходимостта от прилагането на по-твърд подход. Тази промяна намира най-ярко 

изражение в Съвместното съобщение на Европейската комисия и Върховния представител 

на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от март 2019 г „ЕС 

– Китай – стратегически перспективи”. В документа за пръв път категорично и открито се 

изразяват опасенията на европейските институции и се откроява нуждата от 

диверсифициран подход в отношенията с Китай в зависимост от конкретната област на 

взаимодействие: „В различни области на политиката Китай е едновременно партньор в 

сътрудничеството, с който ЕС има тясно съгласувани цели, партньор в преговорите, с който 
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ЕС трябва да намери баланс на интересите, икономически конкурент в преследването на 

технологично лидерство и системен съперник, който прокарва алтернативни модели на 

управление”63. Стремежът за налагане на Китай на западните ценности, считани за 

универсални, отстъпва място на разбирането, че азиатската държава не само не приема 

западния либерален ред, но постепенно налага свой модел на модернизация и развитие.  

Документът от март 2019 г., който в своята същност повтаря основни тези от 

документа на Федерацията на германските индустрии, ясно илюстрира променящото се 

отношение към ролята на Китай: „в Европа нараства усещането, че балансът между 

предизвикателствата, които Китай поставя, и възможностите, които предлага, е изместен. 

През последното десетилетие икономическата мощ и политическото влияние на Китай 

нараснаха до безпрецедентни мащаби и с голяма бързина, с което отразиха амбициите на 

страната да се превърне във водеща световна сила”. Прави се извода, че „Китай все повече 

се превръща в стратегически конкурент за ЕС”64. 

Новата Европейска комисия дава заявки да продължи курса на по-твърда линия по 

отношение на Китай. Очакванията в Пекин са за приемственост в политиката на Брюксел 

спрямо китайската държава. Въпреки предишни критични коментари на Урсула фон дер 

Лайнен, китайски експерти по европейските въпроси споделят мнението, че вече в 

качеството си на президент на Европейската комисия тя ще заеме една по-умерена позиция. 

Като предпоставки за подобно поведение те посочват засилващите се икономически връзки 

между ЕС и Китай, както и факта, че новият президент бе избрана в резултат на деликатни 

преговори, което налага в бъдеще да търси баланс между различни интереси65. 

Политическата линия, следвана от администрацията на Доналд Тръмп, както и в 

частност, отношението към европейските съюзници на САЩ, може да направи 

допълнителна услуга на Китай. Действия на настоящата американска администрация като 

оттеглянето от ядреното споразумение с Иран, критиката на Парижкото споразумение 

 
63Европейска комисия. Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност. „ЕС – Китай – стратегически парспективи”. Съвместно съобщение. JOIN(2019) 5 окончателен. 
Страсбург, 12.03.2019, с. 1. 
64Пак там,  с. 6. 
65Lau, S., Elmer, K. New EU chief Ursula von der Leyen vows to uphold the rules-based order ‘the European way’. 
South China Morning Post, 17 July 2019, https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3018896/new-eu-chief-
ursula-von-der-leyen-vows-uphold-rules-based-order 
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относно изменението на климата, както и негативното отношение към действащи 

многостранни институции и режими създават предпоставки за по-тясно сътрудничество 

между ЕС и Китай по теми от общ интерес. Те изправят ЕС пред деликатния въпрос за 

„еманципирането“ на Европа от САЩ и утвърждаването на ЕС като независим играч на 

международната сцена – развитие, от което Китай има безспорен интерес.  

Заключение  

 Китай, със своята, доста различна от западната, политическа и стратегическа 

култура, се утвърждава все по-уверено като една от силите, които ще играят водеща роля 

на международната сцена. Китай вече е фактор и на самия европейски континент. Това 

изправя ЕС пред сложната задача да намери правилната формула, чрез която едновременно 

да извлече максимална полза от издигането на Китай и да запази баланса в отношенията, 

тъй като освен ключов партньор на Съюза, Китай все по-силно се заявява и като сериозен 

конкурент както в икономическата, така и в политическата сфера. Справянето с тази задача 

ще бъде сериозен тест за способността на Съюза да отговори адекватно на динамично 

променящите се реалности и да се утвърди като самостоятелен глобален играч.  
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МЯСТОТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ В 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

БЪЛГАРИЯ, АВСТРИЯ, РУМЪНИЯ 
 

Лилия Маркова, УНСС  
 

 

Резюме: 

Европейският съюз има интерес от стабилност, сигурност и просперитет в 
Западните Балкани. „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“ е един 
от основните приоритети на българското Председателство на Съвета на ЕС, защото 
предоставянето на осезаема европейска перспектива за страните от региона, 
включително провеждането на диалог, основан на изпълнението на условията и на 
принципа на собствените заслуги, политическа воля и решителни реформи от страна на 
тези държави, е от ключово значение не само за региона, но и за ЕС като цяло. 

Страните от Западните Балкани трябва да действат решително. 
Присъединяването е и винаги ще бъде процес, основан на заслуги, изцяло зависим от 
обективния (постигнат по определени критерии) напредък от всяка страна. Въпреки че 
днес никоя от тези държави не отговаря на тези критерии, регионът е изминал дълъг път 
от края на 90-те години. Постигнат е значителен напредък както по отношение на 
реформите, така и в преодоляването на наследството от войните. Все още има нерешени 
двустранни спорове между държавите в региона, които ЕС няма да приеме да бъдат 
внесени в Общността. Не на последно място, присъединяването към ЕС е избор, който 
зависи от властите на държавите-кандидатки и от подкрепата на техните граждани. 

Ключови думи: Европейски съюз, Западни Балкани, Председателство, политика на 

разширяване, критерии, спорове, демократизация, присъединяване. 

1. Увод 

Европейският съюз (EС) е политически и икономически съюз, който към днешна 

дата се състои от 28 държави-членки. ЕС дължи успешното си развитие и притегателната 

си сила на политиката за разширяване и приемането на нови членове, споделящи общите 

ценности на страните-основателки. Въпреки че в скоро време държавите-членки ще 

намалеят с една, тъй като процедурата по напускането на Обединеното кралство е в ход, 

това не трябва да бъде причина за неприемането на нови членове, защото това ще доведе до 

обезличаване на европейското обединение и всичко което то представлява. 
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Политиката по разширяване е сочена като ключова за Съюза от много анализатори. 

Към началото на 21 век по-голямата част от европейските държави членуват в ЕС, с 

изключение на държавите от региона на Западните Балкани66. На Срещата на върха през 

2003г. в Солун европейските лидери заявяват подкрепата си за демократизацията и 

стабилизацията на тези държави, и развитието им с оглед присъединяването им към ЕС. 

Тази среща поставя началото на Процеса за стабилизация и асоцииране (ПСА), чиято цел е 

да подготви държавите от региона за пълнопpавно членство в Общността и да ги приближи 

към ЕС в икономически, политически и социален аспект. Напредъкът на всяка една държава 

е индивидуален и зависи от политическото ѝ ръководство, както и от провеждането на 

необходимите реформи. В приетата през февруари 2018г. нова стратегия за Западните 

Балкани, озаглавена „Правдоподобна перспектива за присъединяване е залегнал 

“индивидуалният подход“67 към региона. Това е геостратегическа инвестиция в силна и 

обединена Европа, базирана на общи ценности, мощен инструмент за насърчаване на 

демокрацията, върховенството на закона и зачитането на основните права. Надеждната 

перспектива за присъединяване е ключовият двигател на трансформацията в региона и по 

този начин засилва колективната интеграция, сигурност и просперитет. Важно е да се 

отбележи, че въпреки че препотвърждава основна политика и дългосрочен ангажимент на 

ЕС, стратегията поставя акцент върху сигурността, с оглед капацитета на Общността за 

продължаващо разширяване. Към настоящия момент само Сърбия и Черна гора са 

започнали предприсъединителни преговори. Със силна политическа воля, осъществяване 

на реални и продължителни реформи и окончателни решения на съществуващите спорове 

със съседите, те биха могли да бъдат готови за по-скорошно приемане.  

Република България, като страна, близка до региона на Западните Балкани може да 

предостави разбиране и експертиза, необходими за пътя към пълноправното членство. В 

момент в който ЕС трябва да взема важни решения, касаещи бъдещия му облик, България 

 
66 „Западни Балкани“ се налага като понятие в края на 90те години на 20 век. То включва отделилите се от 
СФРЮ държави: Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Р Македония, Хърватия, Косово, както и Албания, 
която не е била част от Югославската федерация, и изключва Словения. Целта на понятието е да обособи 
държавите в тази част на Балканския полуостров, които по това време не са част от ЕС. 
67 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social 
Committee and the Committee of the Regions. 06.02.2018 „A credible enlargement perspective for and enhanced EU 
engagement with the Western Balkans“, p. 8. 
https://eeas.europa.eu/regions/western-balkans/39711/credible-enlargement-perspective-and-enhanced-eu-
engagement-western-balkans_en 
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издига разширяването и свързаността на Западните Балкани като приоритет на първото си 

Председателство на Съвета на ЕС. По този начин, регионът беше върнат на мястото което 

заслужава в дневния ред на Съюза и показа, че положените усилия за присъединяване към 

Общността са продължителни, но оправдани. 

2. Приоритетът „Eвропейска перспектива и свързаност за западните Балкани“ на 

българското председателство 

Република България поема за първи път Председателството на Съвета на ЕС, под 

мотото „Съединението прави силата“ в труден за Съюза момент. Осъзнавайки това като 

възможност за страната и неспокойния регион в съседство, министърът на българското 

председателство Л. Павлова и премиерът Борисов многократно са заявявали, че това 

Председателство е балканско, с надежда тази политическа линия да бъде продължена от 

австрийското Председателство, през втората половина на годината.  

Западните Балкани трябва да станат част от Европейския съюз. Основният стремеж 

на България като Председателство е подпомагане на придвижването на всички страни от 

региона напред по техния европейски път, като се отчита факта, че този процес е основан 

на принципа на индивидуалните заслуги, на изпълнението на установените критерии и 

прилагането на необходимите реформи. Реализирането на амбициозни реформи се 

насърчава и се полагат усилия за създаване на политическа среда, благоприятстваща 

реализирането на стратегическите цели за изграждане на стабилен и проспериращ регион, 

подчинен на европейските правила и ценности68. 

Потвърждаването на ангажираността на ЕС към Западните Балкани и тяхната 

европейска перспектива е от решаващо значение за региона и Общността. Българските 

усилия в рамките на Председателството (и не само) са насочени към духа на 

добросъседските отношения и регионалното сътрудничество. Предоставянето на реална 

европейска перспектива за Западните Балкани, включително двустранният диалог, 

изпълнението на копенхагенските критерии и прилагането на решителни реформи, е от 

ключово значение както за региона, така и за Европейския съюз. Политиката за 

разширяване на ЕС като цяло, е приоритетна за Българското Председателство, защото тя 

 
68 Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз. 
https://eu2018bg.bg/bg/programme 
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продължава да бъде най-ефективният инструмент за гарантиране на мир, стабилност и 

просперитет в Западните Балкани. Задълбочаването на регионалното сътрудничество, 

развитието и поддържането на добросъседски отношения са високо ценени, поради което 

основните цели на Председателството са свързани със засилване на партньорствата на 

всички нива, основани на интегриран подход и сътрудничество.  

Европейският съюз има интерес от стабилност, сигурност и просперитет в Западните 

Балкани. „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“ е един от основните 

приоритети на българското Председателство на Съвета на ЕС., защото предоставянето на 

осезаема европейска перспектива за страните от региона, включително провеждането на 

диалог, основан на изпълнението на условията и на принципа на собствените заслуги, 

политическа воля и решителни реформи от страна на тези държави, е от ключово значение 

не само за региона, но и за ЕС като цяло. Един от най-големите успехи на българското 

Председателство, наред с връщането на темата за разширяването на ЕС в посока Западни 

Балкани в дневния ред, е Софийската среща на върха, провела се през май 2018г., на която 

присъстваха всички европейски и западнобалкански лидери. Доказателство за успешната 

работа по този приоритет е Софийската декларация, която потвърждава подкрепата за 

върховенството на закона, доброто управление и свързаността в държавите от региона. 

Страната ни е посветена и работи усилено за утвърждаването на дневния ред, установен с 

декларацията, с оглед фактическото приближаване на страните от региона към ЕС, на базата 

на диференциран подход към всяка една от тях. Тя стъпва върху решенията от срещата в 

Солун 2003г. и потвърждава недвусмислената подкрепа за европейската перспектива на 

тези държави. Въз основа на постигнатия досега напредък, партньорите от Западните 

Балкани отново представят европейската перспектива като свой стратегически избор, за да 

засилят своите усилия и взаимна подкрепа. От друга страна, както посочва Любомир 

Кючуков, от гледна точка на мотивите на ЕС за интеграция, “нашето председателство 

показа че основния интерес на Европа е не интеграция, а сигурност. Европа е загрижена за 

собствената си сигурност, не за разширяването. В софийската декларация отсъстват две 

ключови понятия-в сравнение със солунския дневен ред и със стратегията на ЕК  –
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понятията разширяване и членство. Към нея ще се реферира като към нещо, което не 

обещава членство”69.  

ЕС е решен да засили и ускори ангажимента на всички равнища за подкрепа на 

политическата, икономическата и социалната трансформация в региона, включително чрез 

помощ, основана на осезаем напредък във върховенството на закона, както и в социално-

икономическите реформи, чрез партньорите от Западните Балкани. Съюзът приветства 

ангажимента на партньорите от региона за примата на демокрацията и върховенството на 

закона, особено борбата с корупцията и организираната престъпност, доброто управление, 

както и зачитането на правата на човека и малцинствените права. Ефективното прилагане 

на реформите се опира на тези основи, а гражданското общество и независимите медии 

играят решаваща роля в процеса на демократизация70. 

Страните от Западните Балкани трябва да действат решително. Присъединяването е 

и винаги ще бъде процес, основан на заслуги, изцяло зависим от обективния (постигнат по 

определени критерии) напредък от всяка страна. Тези държави, подобно на всички други, 

които са изявявали желание за членство, ще могат да се присъединят към ЕС, след като 

бъдат изпълнени критериите на член 49 от Договора за Европейския съюз, включително 

Копенхагенските критерии71. Въпреки че днес никоя от дези държави не отговаря на тези 

критерии, регионът е изминал дълъг път от края на 90-те години. Постигнат е значителен 

напредък както по отношение на реформите, така и в преодоляването на наследството от 

войните. Все още има нерешени двустранни спорове между държавите в региона, които ЕС 

няма да приеме да бъдат внесени в Общността. Не на последно място, присъединяването 

към ЕС е избор, който зависи от властите на държавите-кандидатки и от подкрепата на 

техните граждани. 

 
69 Интервю на автора с Любомир Кючуков, проведено на 05.10.2018г. 
70 Sofia Declaration, 17 May 2018. EU-Western Balkans Summit. 
https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf 
71 Договорът за ЕС (Договор от Маастрихт) е подписан през февруари 1992г., влиза в сила 01.11.1993г. Чл. 
49 гласи че „Всяка европейска държава, която зачита ценностите, посочени в член 2, и се ангажира да ги 
насърчава, може да поиска да членува в Съюза […] Държавата заявител подава молбата си до Съвета, който 
се произнася с единодушие, след консултация с Комисията и след одобрението на Европейския парламент, 
прието с мнозинство от неговите членове. Вземат се предвид критериите за присъединяване, одобрени от 
Европейския съвет.” 
Консолидиран текст на договора за Eвропейския съюз. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012M049 
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3. Мястото на приоритета разширяване в посока Западни Балкани в следващите 

две Председателства 

3.1.Австрия: „Стабилност в европейското пространство-перспектива за членство 

за ЗБ/ЮИЕ“72. 

След като поема Председателствата през 1998 и 2006г. Австрия председателства  

Съвета на ЕС за трети път през втората половина на 2018г., под мотото „Европа, която 

защитава“. Австрийското Председателство работи по голям брой сложни досиета, когато 

Съюзът е изправен пред предизвикателства, като преговорите за излизането на 

Обединеното кралство от ЕС и важни решения за многогодишната финансова рамка за 

периода 2021-2027г73. Важен аспект за работата на австрийското Председателство се отнася 

до изборите за Европейски парламент, провели се в края на май 2019г. С наближаването на 

крайния срок на законодателния период на парламента Австрия трябва да отговаря на 

високи очаквания за напредък, в момент в който много отворени законодателни 

предложения очакват да бъдат приключени. 

ЕС следва да се съсредоточи върху въпроси, които изискват общо решение и да 

отстъпи, когато става въпрос за по-малки въпроси, в които държавите-членки или регионите 

са в по-добра позиция за вземане на решения. За да насърчат сближаването си с ЕС, 

държавите от Югоизточна Европа все повече се включват в процесите в ЕС. Предприети са 

инициативи за насърчаване на регионалното сътрудничество в процеса на интеграция в ЕС 

и за разрешаване на дългогодишни двустранни спорове в региона74.  

Въпреки това, акцентът на австрийското Председателство остава встрани от 

Западните Балкани и евентуалното им присъединяване към ЕС. Това е Председателство на 

държава, чийто разбирания за Югоизточна Европа са по-предпазливи. Австрия поставя 

акцент върху общата европейска сигурност, преодоляването на последствията от 

мигранската вълна и криза, и осигуряването на бъдещия облик на ЕС след напускането на 

 
72 „A Europe that protects“ – Priorities of the Austrian Presidency of the Council of the European Union 
https://www.eu2018.at/agenda-priorities/priorities.html 
73 18-месечна програма на Съвета (1 януари 2019г. – 30 юни 2020г.), стр. 3. 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/bg/pdf 
74Austrian Presidency of the Council of the European Union in the second half of 2018. 
 https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/european-policy/eu-presidency-2018/ 
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Обединеното кралство, както и запазването на целостта му. Присъединяването на държави, 

принадлежащи към регион с бурно и неспокойно минало, които все още не са разрешили 

споровете помежду си и биха добавили голяма доза несигурност в Общността, в момент на 

важни избори за Парламент и Комисия не е сред първите приоритети на Австрийската 

държава. Според Евробарометър от пролетта на 2018г. Австрия е държавата-членка, която 

е най-скептично настроена спрямо разширяване на Съюза през следващите години: само 

24% от австрийците са „за“75. Изследването и резултатите от него са показателни по 

отношение на подредбата на приоритетите на различните страни-членки и разминаването в 

тях, въпреки общите програми на „тройките“ Председателства. Въпреки че ЕС насърчава 

единството и намаляването на разликите между държавите-членки, те не могат да бъдат 

изличени, така както членството в Общността няма за цел обезличаването на националната 

идентичност. В този смисъл, националните разбирания и приоритети се отразяват и в 

областите от общностно значение, като политиката за разширяване. Както е известно за 

приемането на нова страна-членка е необходим положителен глас от всички настоящи 

членове на ЕС. 

3.2. Румънското председателство: разширяване към Западните Балкани. 

Румъния се присъединява към ЕС заедно с България в началото на 2007г. Като 

сравнително новa странa-членкa, в рамките на своето Председателство, Румъния настоява 

за подчертаване перспективата за членство на страните от Западните Балкани, но след 

изборите за Европейски парламент. Румънският министър на европейските въпроси, 

Джордж Чамба, казва че една от основните задачи на румънското председателство е 

засилването на посланието за единство на ЕС след оттеглянето на Великобритания76. 

Мотото „Кохезия, обща европейска ценност“ е въплъщение на желанието на румънската 

държава да докаже че то трябва да бъде доминиращо. Разширяването на ЕС, което едва 

напредва след присъединяването на Хърватия през 2013 г. „е на първо място в нашия дневен 

 
75 Standard Eurobarometer 89 Report, p. 25. The views of Europeans on the European Union’s Priorities. Spring 2018. 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/su
rveyKy/2180 
76 Radosavljevic, Z. Romanian EU Presidency to push Western Balkans case, minister says. 
https://www.euractiv.com/section/enlargement/interview/romanian-eu-presidency-to-push-western-balkans-case-
minister-says/.  
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ред, ние сме деца на разширяването, знаем много за стойността на разширяването“77. Този 

въпрос трябва да бъде придвижван съвместно, тъй като всички страни-членки в ЕС, 

независимо от тежестта и влиянието си в Съюза са в това обединение именно защото 

напредък може и трябва да бъде осъществяван заедно и съвместно. Въпросът за 

разширяването е част от програмата на триото78 и там трябва да се използват всички 

възможности. Все още има разнопосочни мнения в някои държави-членки, но Румъния ще 

продължава да съдейства с необходимото за придвижването на тези въпроси, което не 

отменя задължението на държавите от региона да осъществят собствените си реформи.  

Интеграцията и свързаността на Западните Балкани бяха основен приоритет на 

българското Председателство през първата половина на 2018г., но въпросът беше по-малко 

приоритетен за австрийското председателство. Страните, които поемат следващите 

председателства след Румъния, са Финландия и Хърватия. Приоритетни области за 

Финландия са укрепването на общите ценности и върховенството на закона, превръщането 

на ЕС в по-конкурентоспособен и социално приобщаващ съюз. За Финландия е от 

изключителна важност укрепването на позицията на ЕС като лидер в действията в областта 

на климата, както и защитата на основните принципи на европейската интеграция: мир, 

сигурност, стабилност и просперитет. Хърватия, като най-новата страна-членка, която се 

присъединява към ЕС, покрила по-завишените и преструктурирани критерии за държавите 

от региона на Западните Балкани многократно е заявявала подкрепата си за разширяването 

в посока на региона и включването на бившите югославски републики в европейските и 

евроатлантически структури. Очаква се известно разместване и пренареждане на 

приоритетите на хърватското спрямо финландското Председателство, още повече че за 

Хърватия подобно на България и Румъния, това ще бъде първо Председателство на Съвета 

на ЕС и своеобразен тест за политическата воля и лидерите, на една нова и различна страна-

членка. 

 
77 Пак там. 
78 Рамката за съдържанието на работата за председателството на Съвета зависи от редица фактори. След 
влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г. групи от три държави-членки („Трoйно 
председателство“) разработват обща работна програма за период от 18 месеца. Този механизъм за 
координация за по-дълъг период от време цели непрекъснатост на работата на Съвета. Румъния е част от 
тройното председателството с Финландия (втората половина на 2019 г.) и Хърватия (първата половина на 
2020г.). 
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4. Имат ли място Западните Балкани в ЕС? 

Държавите-членки на ЕС остават разделени по въпроса за разширяването, и поради 

загрижеността за консолидирането на европейските норми и право в държавите, 

присъединили се през 2004 - 2007г. и след това. Самият регион на Западните Балкани 

предизвиква съмнения и поражда разделения между стари и нови страни-членки и миналото 

на сегашните независими държави, които го съставляват.  Това неизбежно води до страх от 

по-нататъшни сблъсъци, ако някои западнобалкански страни се присъединят твърде бързо 

към Съюза.  

Общественото мнение също изглежда разединено. Според Евробарометър от 2018г. 

44% от обществената подкрепа на ЕС е „за“ по-нататъшно разширяване на ЕС в следващите 

години, докато 46% е против79. Подкрепата е съсредоточена предимно в новите държави-

членки от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Освен това много европейски лидери, сред 

които е и френският президент Макрон, искат първо реформиране на Съюза, преди да 

продължат с разширяването. Брюксел е изправен пред дилемата за съвместяване на 

различни позиции в своите планове за разширяване. Необходимо е повече доверие към 

Западните Балкани, за да се засили привлекателността на европейския модел, за справянето 

с външни влияния и да се покаже жизнеността на ЕС след Брекзит, особено като се има 

предвид продължителния предприсъединителен период на тези държави. Отделянето на 

Обединеното кралство ще окаже въздействие върху преразглеждането на глобалната роля 

на ЕС и ангажирането му със Западните Балкани. В същото време, тъй като не може да 

ускори процеса твърде много, предвид резервите на много държави-членки, подходът на 

Европейската Комисия изглежда е да остави Западните Балкани в състояние на 

неопределеност, където развитието на присъединяването се основава на заслуги и без 

определяне на (крайни) срокове. Разширяването остава мощен механизъм във 

външнополитическия инструментариум на ЕС. Тази политика позволява на блока да има 

значително влияние върху съседските си отношения, ако перспективата за присъединяване 

остане достоверна. Както се вижда от положените усилия, ЕС осъзнава значението на 

 
79 Standard Eurobarometer 89 Report, p. 4. The views of Europeans on the European Union’s 
Priorities. Spring 2018. 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/su
rveyKy/2180 
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Западните Балкани и се опитва да използва своите инструменти за справяне с регионалните 

проблеми, най-вече по отношение на сигурността. Напредъкът се възпрепятства както от 

нерешените проблеми в региона и вътрешните спорове на ЕС, така и от опасенията за 

приемане на по-нестабилни държави в Общността.  

Демократичният спад в някои държави-членки е повече от проблем за влошаващата 

се способност на ЕС да служи като модел. Заедно с очевидния ръст на популистката 

политика след избирането на Доналд Тръмп в САЩ и неяснотите около и след вота за 

Брекзит, нараства популярността на идеята, че институциите и върховенството на закона 

може да не са толкова устойчиви, дори в старите демокрации, както се смяташе по-рано. 

Унгария и Полша са поучителни случаи в това отношение: и двете страни бяха 

предводители на демократичната трансформация, обхванала бившия комунистически блок 

след 1989г., и в двете страни тази промяна е обусловена от широки и силни вътрешни 

избирателни райони, а не преди всичко стимулирана отвън, както обикновено се случва на 

Балканите. Но дори и демократичните постижения са обратими. Недостатъчната 

ефективност в насърчаването на демокрацията дават по-лоши резултати, което след това се 

приема като доказателство, че насърчаването на демокрацията има ограничения. Оттук, 

голяма част от западнобалканските политически лидери избират да продължават да 

симулират изпълнението на реформи, без реалното им прилагане, с цел сумите, отпускани 

по европейските предприсъединителни фондове да не спират. Западните Балкани стават 

свидетели на силно влошаване на перспективите за демократизация през последните 

няколко години. Въпреки че има изключения - по-специално, до голяма степен мирното 

предаване на властта в Македония през 2017г., след продължителна борба за власт - 

цялостната картина не е много оптимистична от гледна точка на демокрацията. Това е ясно 

видимо за участници в целия ЕС, като по този начин се демонстрира, че дори 

основополагащите ценности като солидарността са договорени.  

Необходимостта от засилване на вътрешната сплотеност на ЕС - както на равнище 

Съюз, така и на равнище държави-членки е належаща и оказва влияние върху способността 

да се действа извън собствените граници. Дебатът трябва да се води в името на самия Съюз 

и неговите граждани. Миграционната криза през 2015-2016г. показва че Съюзът престава 

да функционира като общност от ценности и правила в областта на убежището и 
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миграцията, демонстрира належащата необходимост да се обсъди какво е различното в 

Европа и какви ценности трябва да въплъщава. Това изисква всеобхватен дебат за бъдещето 

на европейската интеграция, който с оглед на разширяването трябва да включва и граждани 

от страните-кандидатки и потенциални кандидатки.80. 

Регионът на Западните Балкани предлага много предизвикателства, като двете 

основни са необходимостта от реформи и поддържането на добросъседски отношения. За 

Сърбия основната пречка е нормализирането на отношенията с Косово, като ЕС очаква да 

види обвързващо споразумение, преди Белград да (може да) приключи 

предприсъединителните си преговори. Нерешените гранични въпроси е необходимо да 

бъдат изяснени, за да не се стигне до повторен „внос“ на конфликт подобно на словенско-

хърватския спор за делимитацията на Пиранския залив, който все още не е окончателно 

разрешен задоволително и за двете страни. Справянето с тези проблеми вероятно ще отнеме 

много години, което води до допълнителна умора от присъединяването. Тъй като процесът 

е много продължителен, гражданите на много страни от Западните Балкани все повече се 

уморяват от политиците, които се стремят към реформи, но не отговарят на очакванията.  

4.1. Преспанският договор и смяната на името на Р Македония-положителен 

сигнал за регионално сътрудничество и евроинтеграция. 

Сключеното споразумение между Гърция и Р Македония през лятото на 2018г., което 

слага край на близо 30-годишния спор за името на бившата югославска република има 

повече критици и в двете държави, отколкото привърженици. Привържениците му твърдят, 

че то ще укрепи и утвърди македонската идентичност. От друга страна, критиците на 

споразумението изтъкват загуба на идентичност и асиметричност в отношенията със 

страните-членки и изравняване описват целия процес като национална капитулация. За да 

се използва инерцията за по-нататъшно развитие на двустранните отношения македонските 

елити и институции трябва да се съсредоточат изцяло върху цялостното прилагане на 

споразумението, игнорирайки консервативните гласове, които се застъпват за ревизията му.  

4.2. Перспективата за размяна на хора и територии между Косово и Сърбия-лош 

сигнал и възможност за покачване на напрежението в региона. 

 
80 Vogel. T.(2018)„Beyond Enlargement.Why the EU's Western Balkans Policy Needs a Reset“. Friedrih Ebert 
Stiftung. 
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Официалната сръбска позиция на непризнаване независимостта на Косово е 

проблем, който води до зaбаване на прогреса в предприсъединителните преговори с ЕС. За 

успешното им приключване е необходимо спорът с Kосово да бъде уреден със 

споразумение или по друг правно обвързващ начин, приемлив и за двете страни, за какъвто 

към момента няма индикации. Единствената възможност, която Белград вижда да постигне 

и двете цели, е потенциалното разделение на Косово, което би позволило на Сърбия да 

анексира северните косовски общини и по този начин да оправдае предоставянето на 

някакво признание на косовската държава пред сръбското население. 

Едностранното разделяне на Косово изглежда неприемливо за Прищина, което кара 

косовският президент Хашим Тачи да предложи „корекции на границите“, които биха 

предполагали размяна на земи между двете страни: размяна на населени със сърби 

територии в северно Косово за такива с албанско мнозинство в прешевската долина. След 

разговорите в Женева през октомври 2018г. Tачи заявява, че споразумение за траен мир 

между двете страни, включително демаркацията на 400 километра граница, ще отвори пътя 

към просперитет и по-тесни връзки с ЕС, тъй като както и пълно международно признание 

за Косово. Липсата на пресечни точки между косовската и сръбската позиции води до 

допълнително усложняване на ситуацията, което увеличава вероятността за допълнителни 

трудности пред намирането на вариант, приемлив и за двете страни поради твърдите и 

неотстъпчиви позиции на националистическите лидери. В случая, сръбският президент е 

нереалистично да се очаква че ще се съгласи да признае независимо Косово, макар и с 

цената на забавена европейска перспектива, поради важното място което заема Косово като 

символ в сръбската история. Такива дългогодишни спорове, от югославско време, са 

характерин за страните от Западните Балкани, но примерът който дадоха Гърция и 

Република Северна Македония е доказателство, че нищо не е необратимо, при наличие на 

политическа воля за промяна. Привържениците на размяната на територии изтъкват, че това 

би сложило край на застоя, продължил повече от десетилетие, след обявяването на 

едностранна независимост от Косово, но много европейски политици и балкански лидери 

се обявяват срещу разделянето в региона, тъй като това може да постави прецедент, който 

да бъде използван на друго място. Разделянето с цел етническа хомогенизация на която и 

да е държава на Балканите може да предизвика искане за отделяне, анексиране или промяна 

на границите в няколко потенциално горещи точки, включително Република Сръбска в 
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Босна и Херцеговина, Западна Македония и региона Санджак, между Черна гора и Сърбия. 

Такъв прецедент може да бъде използван от Москва в региони по-на изток, където Русия 

има анексирани територии или подкрепя регионален сепаратизъм.  

Размяната на територии е неприемлив вариант за разрешаване на двустранни 

спорове, включително от гледна точка на нарушаване на международноправни норми. 

Цената на такъв подход е твърде висока и рискът-неприемлив, от гледна точка на вредите, 

които може да нанесе. Разместването и преместването на население води до социална 

сегрегация и разделение, което се помни дълго. По подобен начин, за да затвърди властта 

си на независим президент на отделилата се от Югославия Хърватия, Франьо Туджман 

прочиства в голяма степен населените със сърби хърватски територии, а в последствие 

въпреки натискът от европейските институции за завръщане на сърбите в хърватските им 

домове, тази политика не води до значително увеличаване на сръбското население в 

рамките на хърватската държава, включително заради дискриминационното 

законодателство прилагано от Хърватия спрямо тях.  

Заключение 

С избирането на следващата Европейска Комисия и сформирането на нов 

Европейски Парламент, Европа трябва да изразява повече увереност и да излъчва 

стабилност и единство, за да изпълни поетите ангажименти към западнобалканските 

държави-заедно и поотделно. Тези държави, с кратко самостоятелно политическо 

съществуване, имат нужда да виждат ЕС като партньор по пътя на пълноправното членство, 

не само като налагащ условия актьор. Близо 30 годишното безрезултатно чакане може (и 

ще се) окаже контрапродуктивно, особено за регион, преживял скорошна война, ако е 

настъпи промяна в отношенията. Моментът е ключов за предприемане на решаващи 

действия, касаещи ЕС в цялост и мястото на Западните Балкани в него. 

Приемането на страните от Западните Балкани като пълноправни членове на ЕС не 

е лесна задача, тъй като става въпрос за изпълнение на критерии, но и за подкрепа от 

държавите-членки, която не е безусловна. Приемането за част от Съюз на сигурност звучи 

като добър вариант срещу сецесионистките тенденции. ЕС обаче е в дълбока криза и е по-

разделен от всякога. Бъдещото разширяване е замразено за близко бъдеще и нито 

държавните ръководители, нито държавите-членки са сигурни какво да правят по-нататък. 
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Това прави ЕС по-малко привлекателен за балканските държави, които не напредват бързо 

към евроинтеграцията. Един от основните недостатъци на подхода на Комисията беше 

нежеланието да определи по-конкретни дати за преговорите на страните –кандидатки, 

които участват в предприсъединителен и реформационен процес без ясно видим край, освен 

изявление за „принадлежност“ към семейството на ЕС. 

Въпреки, че общите програми на последните две тройни Председателства са сходни, 

Председателството на Съвета на ЕС е както отговорност, така и шанс за всяка една страна-

членка да акцентира върху приоритетите, които в най-голяма степен се припокриат с 

вътрешния ѝ дневен ред. Например, австрийският евроскептициъм по отношение на 

разширяването в близко бъдеще не омаловажава общата европейска политика на 

разширяване. От друга страна, акцентът поставен върху разширяването, от България и 

Румъния е доказателство че тази политика е изпитана, успешна и все още-притегателна.  

Стратегията от февруари 2018г81. е документ, който прави връзка между 

разширяването и усвояването му отвътре. Тя е насочена към кандидатите за членство и към 

самия ЕС. Това показва на страните от Западните Балкани, че регионът е важен за ЕС, но че 

пътят към членството е само един. Документът има съществен недостатък - той е 

несправедлив по отношение на уреждането на двустранните спорове, наследени от 

разпадането на Югославия, които вече са и вътрешни за ЕС, с приемането на Словения и 

Хърватия. Националното вето върху процеса на присъединяване е сериозен препъни-камък 

за разширяването: гръцкото вето доведе до сериозни последици и поведе Р Македония към 

прага на нов конфликт преди намесата от страна на ЕС за предаването на премиерския 

мандат през 2017г. Въпреки че условността на ЕС може да не е идеалният инструмент, тя 

все още е по-добра алтернатива на възраждането на национализма. Изглежда, че 

европеизацията модернизира балканските национализми, омекотявайки техните 

исторически прояви на насилие и ги заменя с национализми като част от центробежните 

тенденции в ЕС. Малко вероятно е да настъпи коренна промяна в подхода на новоизбрания 

състав на европейските институции по отношение на разширяването към Западните 

 
81 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social 
Committee and the Committee of the Regions. 06.02.2018 „A credible enlargement perspective for and enhanced EU 
engagement with the Western Balkans“. 
https://eeas.europa.eu/regions/western-balkans/39711/credible-enlargement-perspective-and-enhanced-eu 
engagement-western-balkans_en 
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Балкани. Доколко новата стратегия ще бъде успешна, зависи от това какво ще може да 

направи Съюзът със собственото си „аз“ и дали тези страни ще могат (или желаят) да 

изпълнят изискванията. Всичко това ще се развива в атмосфера на значителни промени и 

влияния. 
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ПОЛИТИКАТА НА НОВАТА КОМИСИЯ В ОБЛАСТТА НА 
ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ – НИЩО НОВО НА 

ХОРИЗОНТА 
 

доц. д.п.н. Калоян Симеонов 
 

Резюме:  

Новата Европейска комисия с мандат в периода 2019-2024 г. вече си има първия 
стратегически документ. Това е програмата, която бъдещият неин председател 
представи пред Европейския парламент, преди още да бъде избрана от него за 
председателското място. Документът, подписан от Урсула фон дер Лайен, се нарича: 
„Съюз с по-големи амбиции. Моята програма за Европа“.  Независимо от амбициозното 
заглавие, в сферата на реформирането и завършването на Икономическия и паричен съюз 
той не съдържа нито един нов момент, а повтаря вече известните реформи, които бяха 
предприети още от предходната Европейска комисия (2014-2019 г.) под 
председателството на Жан-Клод Юнкер. В настоящия доклад ще бъде осъществен 
преглед на реформите, които предлага Урсула фон дер Лайен и ще бъде направен анализ 
до каква степен те съответстват на предходния дневен ред на ЕС, преди последните 
избори за Европейски парламент през 2019 г.  

Ключови думи: Икономически и паричен съюз, евро, реформи 

 

Увод 

В началото на 2019 г. еврото навърши две десетилетия от своето създаване. Това е 

един сравнително кратък период, за да може да се оцени до каква степен новата валута е 

стабилизирала и сближила икономиките на държавите членки от еврозоната, както и до 

каква степен се е утвърдила на международните търговски, финансови и валутни пазари. 

Още повече, че функционирането на Икономическия и паричен съюз през тези две 

десетилетия се характеризира с два много различни по своето същество под-периода. 

Първият е от създаването на еврозоната през 1999 г. до началото на световната 

икономическа и финансова криза, който се отличава с относителна стабилност, но и който 

показа недостатъците на първоначалния дизайн на Икономическия и паричен съюз. Вторият 

период е от началото на световната икономическа и глобална криза през 2007-2009 г. до 

наши дни, който първоначално се характеризира със силна рецесия, а след това с опити за 
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по-съществени реформи, които да променят начина на функциониране на Икономическия 

и паричен съюз.  

Целта на реформите на ЕС е Икономическият и паричен съюз да бъде завършен най-

късно до 2025 г., като към сравнително ясно изградения паричен съюз да бъде добавен от 

една страна икономически и фискален съюз, а от друга, да бъде създаден и финансов съюз. 

Финансовият съюз обхваща банков съюз и съюз на капиталовите пазари, както и 

реформирани единни правила по отношение на основните видове финансови услуги.  

Настоящият анализ е конструиран в следната структура. В първата част са 

представени основните реформи и документи, които ЕС е предприел и одобрил до момента 

с цел да завърши Икономическия и паричен съюз. Във втората част е направено изследване 

на предложенията за реформи, които са очертани в документа, който Урсула фон дер Лайен 

представи пред Европейския парламент при нейното избиране за председател на 

Европейската комисия: „Съюз с по-големи амбиции. Моята програма за Европа“.  Накрая 

са направени някои основни изводи.  

 

1. Реформи до момента за завършване на Икономическия и паричен съюз 

След разгара на икономическата и финансова криза през 2007-2009 г. институциите 

на ЕС и държавите членки се ангажираха за провеждане на структурни и институционални 

реформи, чиято задача е завършване на Икономическия и паричен съюз. Създаденият през 

1999 г. Икономически и паричен съюз бе представен като незавършена къща, върху която 

бурята (кризата) е нанесла силни поражения, но не е успяла да я разруши. Укрепването на 

стените и покрива на къщата представляват реформите, които са предприети за 

задълбочаването и завършването на Икономическия и паричен съюз. Основният проблем в 

архитектурата на Икономическия и паричен съюз е несъответствието между, от една страна 

наднационалната и обща парична политика в еврозоната, която се провежда от 

Европейската централна банка, и от друга страна – разнопосочните икономически, 

фискални и данъчни политики на държавите членки, които водят до дисбаланси и 

дивергенция между тях. Финансовият сектор също се оказа недостатъчно добре подготвен 

да посрещне предизвикателствата на кризата, тъй като фрагментираните национални 

надзори (всяка държава членка имаше свои надзорни институции, които контролират 
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националния пазар, но без наднационални надзорни органи) не можеха да съдействат за 

осъществяване на ефективен надзор в единния пазар на финансови услуги в ЕС.  

Първите стратегически документи с планове за реформиране на Икономическия и 

паричен съюз бяха публикувани от институциите на ЕС едва през 2012 г., т.е. около три-

четири години след началото на кризата. В следващите редове ще опишем накратко някои 

от основните документи:  

Докладите на четиримата председатели (2012 г.)  

Докладите на четиримата председатели са общо три и са публикувани в средата до 

края на 2012 г. Първият доклад е от юни 2012 г. и очертава основните проблеми. След това 

е публикуван междинен доклад през октомври 2012 г., който посочва основните насоки за 

реформи и предоставя възможност за тяхното по-широко обсъждане от държавите членки. 

Окончателният доклад на четиримата председатели е представен през декември 2012 г.82 

Докладите бяха изготвени и представени под ръководството на Председателя на 

Европейския съвет, в сътрудничеството с Председателя на Европейската комисия, 

Председателя на Еврогрупата и Президента на Европейската централна банка.  

Докладите са наименувани със следното име: „Към истински Икономически и 

паричен съюз“. Това едва ли е намек, че преди това Икономическият и паричен съюз не е 

бил истински, най-малкото защото в световната икономическа и парична история не се 

среща подобна доброволно развита форма на паричен съюз между независими държави. Но 

първоначалният дизайн не е бил напълно завършен и именно това е основната цел на 

предлаганите реформи.  

 
82 За текста на първия доклад на четирамата председатели, виж: European Council (2012), “Towards a Genuine 
Economic and Monetary Union”, Report by President of the European Council, prepared in collaboration with the 
President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of the European Central Bank, PRESSE 
296, EUCO 120/12, Brussels, 26 June 2012. За пълните текстове на междинния доклад от октомври 2012 г. и 
окончателния доклад от декември 2012 г. виж: European Council (2012), “Towards a Genuine Economic and 
Monetary Union”, Interim Report by President of the European Council, Brussels, 12 October 2012 и European 
Council (2012), “Towards a Genuine Economic and Monetary Union”, Report by President of the European Council, 
prepared in collaboration with the President of the Commission, the President of the Eurogroup and the President of 
the European Central Bank, Brussels, 5 December 2012. 
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Докладите на четиримата председатели имат за задача да очертаят етапите и мерките 

за изграждане на истински Икономически и паричен съюз. Основните мерки, които следва 

да се осъществят в три етапа, са:  

 Етап 1 (края на 2012 – 2013) – осигуряване на фискална стабилност и прекъсване 

на връзката между банките и правителствата. 

 Етап 2 (2013-2014) – завършване на интегрираната финансова рамка и 

стимулиране на устойчиви структурни политики.  

 Етап 3 (след 2014) – подобряване на устойчивостта на Икономическия и паричен 

съюз чрез създаването на централно ниво на функция за абсорбиране на шокове.  

Мерките в тези три етапа са насочени в четири стълба, които следва да допълнят 

паричния съюз и да доведат до един завършен Икономически и паричен съюз. Тези четири 

стълба са: осигуряването на интегрирана финансова рамка, развитието на интегрирана 

бюджетна рамка, създаването на интегрирана рамка на икономическата политика и не на 

последно място – подобряването на демократичната легитимност и отчетност в 

Икономическия и паричен съюз. Всеки от тези стълбове съдържа в доклада на четиримата 

председатели конкретни мерки и цели, които те си поставят през трите етапа на планиране.83  

Подробният план на Европейската комисия от 2012 г.  

Успоредно с публикуването в първите дни на декември 2012 г. на окончателния 

доклад на четиримата председатели, Европейската комисия представя нейното виждане за 

доизграждането на Икономическия и паричен съюз. Тя прави това на 30 ноември 2012 г. с 

нейното Съобщение със заглавие „Подробен план за задълбочен и истински Икономически 

и паричен съюз“. Съобщението съдържа и още едно амбициозно подзаглавие – „Начало на 

дебат на европейско равнище“.84 

 
83 За повече информация по отношение на тези и следващите реформи на Икономическия и паричен съюз, 
виж глава пета от следното изследване на автора: Симеонов, К. (2017), „Същност и история на паричните 
съюзи“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация „Ханс Зайдел“, издателство “Минерва”, 
София, 2017 г.  
84 Виж: Европейска комисия (2012), „Подробен план за задълбочен и истински Икономически и паричен съюз. 
Начало на дебат на европейско равнище“, Съобщение на комисията, COM(2012) 777/2 окончателен, Брюксел, 
30.11.2012 г. 
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На пръв поглед, подробният план на Европейската комисия много наподобява 

докладите на четиримата председатели от 2012 г. Това е документ, чиято основна цел е да 

се очертаят следващите стъпки за доизграждането на истински Икономически и паричен 

съюз. Тези мерки отново са структурирани в три етапа. Четирите стълба за доизграждане 

на Икономическия и паричен съюз са отново създаването на интегрирана финансова, 

бюджетна и икономическа рамка, както и необходимостта от постепенното достигане до 

политически съюз.    

Ако се вгледаме по-внимателно в плана на Европейската комисия от края на 2012 г. 

ще видим, обаче, много съществени разлики от пътната карта, която бе представена от 

докладите на четиримата председатели. Най-лесно разпознаваемата разлика е тази по 

отношение на времевия хоризонт. Трите етапа в съобщението на Европейската комисия са 

с много по-продължителен период, отколкото са тези в докладите на четиримата 

председатели. Краткосрочният период е с времеви хоризонт от 6 до 18 месеца. 

Средносрочният е за период от 18 месеца до 5 години, а дългосрочният от над 5 години след 

публикуването на съобщението на Европейската комисия.  

Друга отличителна черта в плана на Европейската комисия е това, че по някои от 

своите предложения тя влиза в много по-големи детайли, отколкото това правят докладите 

на четиримата председатели, които само посочват мерките и задачите за доизграждането на 

Икономическия и паричен съюз. В съобщението на Европейската комисия се развива и един 

сравнително кратък, но добре структуриран анализ на това, какви са слабостите на 

Икономическия и паричен съюз при неговото създаване, както и какви са вече 

реализираните промени в областта на функционирането на ИПС, които са постигнати след 

началото на последната икономическа и финансова криза. 

Най-съществената разлика в подробния план на Европейската комисия от края на 

2012 г. е обхватът на предложените мерки, като някои от тях далеч надхвърлят идеите в 

предложенията на докладите на четиримата председатели.  

Докладът на петимата председатели от юни 2015 г.  

Докладът на петимата председатели от юни 2015 г. е следващият важен документ, 

който очерта стратегическата рамка за завършването на реформите в областта на 
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Икономическия и паричен съюз.85 Този доклад актуализира и времевата рамка, в която 

следва да приключи задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, а именно до края 

на 2025 г. За разлика от докладите на четиримата председатели, които бяха под 

ръководството на председателя на Европейския съвет, този доклад бе издаден под 

ръководството на председателя на Европейската комисия. В допълнение на председателя 

на Европейската комисия, председателя на Европейския съвет, председателя на 

Еврогрупата и президента на Европейската централна банка, в неговото изготвяне и 

публикуване за пръв път участва и председателят на Европейския парламент (петият 

председател на институция на ЕС). Зад включването на председателя на Европейския 

парламент прозира желанието на институциите на ЕС да ориентират реформите за 

завършването на Икономическия и паричен съюз по-близо до неговите граждани, които 

пряко избират депутатите в Европейския парламент.  

Освен, че очертава рамката за завършване на Икономическия и паричен съюз до 2025 

г., докладът на петимата председатели за пръв път описва по-ясно и съюзите, които следва 

бъдат съставна част от ИПС, като към паричния съюз следва да се добавят:  

 икономически съюз; 

 фискален съюз; 

 финансов съюз, съставен от банковия съюз и съюза на капиталовите пазари;  

 политически съюз (демократична отчетност, легитимност и институционално 

укрепване).86  

 
85 Виж: Доклад на Жан-Клод Юнкер в тясно сътрудничество с Доналд Туск, Йерун Дейселблум, Марио Драги 
и Мартин Шулц (2015), „Завършване на европейския Икономически и паричен съюз“, Европейска комисия, 
Брюксел, юни 2015 г.  
86 Докладът на петимата председатели от юни 2015 г. само веднъж използва понятието политически съюз в 
документа, а именно в следния параграф в уводната част на доклада: „Напредък трябва да бъде постигнат в 
четири направления: първо, към един истински икономически съюз, който гарантира, че всяка икономика 
има структурните характеристики да преуспява в рамките на паричния съюз; второ, към финансов съюз, 
който гарантира целостта на нашата валута в рамките на паричния съюз и увеличава споделянето на риска 
с частния сектор. Това означава завършване на банковия съюз и ускоряване на изграждането на съюза на 
капиталовите пазари; трето, към фискален съюз, който води до фискална устойчивост и фискална 
стабилизация; и накрая, към политически съюз, който осигурява основата за всички горепосочени съюзи чрез 
истинска демократична отчетност, легитимност и институционално укрепване.“ Виж отново: Доклад на 
Жан-Клод Юнкер в тясно сътрудничество с Доналд Туск, Йерун Дейселблум, Марио Драги и Мартин Шулц 
(2015), „Завършване на европейския Икономически и паричен съюз“, Европейска комисия, Брюксел, юни 2015 
г. 
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По-късно докладът на петимата председатели се използва като основна отправна 

точка за завършването на реформите на Икономическия и паричен съюз. И това е съвсем 

естествено. Независимо, че лидерите на тези институции твърдят, че те участват в своето 

лично качество, е напълно ясно че в една или друга степен институциите на ЕС стоят зад 

неговото написване и обсъждане.   

Документът за размисъл на Европейската комисия от 2017 г.  

Документът за размисъл за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз от 

май 2017 г. е част от пакета документи, който Европейската комисия публикува в рамките 

на Бялата книга и дебата за бъдещето на Европа.87 Този дебат бе иницииран след 

референдума за Брекзит, както и възникването на редица други кризи, като към 

икономическата и финансова биха могли да се добавят дълговата криза, мигрантската 

криза, кризата на доверието в ЕС и т.н. Бялата книга за бъдещето на Европа представи пет 

възможни според Европейската комисия сценария за развитието на ЕС до 2025 г.88 

Документът за размисъл за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз е един от 

петте такива документи към Бялата книга. Останалите четири документа за размисъл бяха 

свързани с дебата за бъдещето на финансите и бюджета на ЕС, предизвикателствата пред 

Европа от глобализацията, бъдещето на европейската отбрана и социалното измерение на 

Европа.  

В документа за размисъл за задълбочаването на Икономическия и паричен съюз 

Европейската комисия прави обзор на предложените до този момент мерки и действия за 

завършването на Икономическия и паричен съюз. Повечето от тях са вече известни 

предложения, като в някои случаи се предоставят и допълнителни аргументи за размисъл. 

В този документ са представени и някои нови предложения за дискусия, но те са очертани 

без много детайли.  

  

 
87 Виж: Европейска комисия (2017), „Документ за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и 
паричен съюз“, СОМ(2017) 291, Брюксел, 31 май 2017 г.  
88 Виж: Европейска комисия (2017), „Бяла книга за бъдещето на Европа. Размисли и сценарии за ЕС-27 до 
2025 г.“, СОМ(2017) 2025, Брюксел, 1 март 2017 г.  



89 
 

Пътната карта на Европейската комисия от края на 2017 г.  

Имайки предвид, че пътната карта на Европейската комисия за завършването на 

Икономическия и паричен съюз от началото на декември 2017 г. е публикувана само около 

седем месеца след представянето на предходния документ за размисъл по същата тема, е 

съвсем логично в нея да не се съдържат много нови предложения. Ценното на това ново 

Съобщение на Европейската комисия е, че то е придружено с допълнителни документи, 

повечето от които представляват конкретно и детайлно разписани предложения по някои 

от мерките в пътната карта.89 Една част от тях са:  

 Предложението за създаване на Европейски валутен (паричен) фонд;  

 Предложение за Директива на Съвета за определяне на разпоредби за 

повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен подход в 

държавите членки90;  

 Предложение за актуализиране на Програмата за подкрепа на структурните 

реформи91;  

 Съобщение относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в рамките 

на Съюза.  

 Съобщение за обсъждане на идеята за създаване на европейски министър на 

икономиката и финансите;  

Необходимо е да се подчертае, че не всички предложения на Европейската комисия 

бяха приети еднозначно от държавите членки на ЕС. Голяма част от държавите членки, 

например, не одобриха изграждането на Европейски валутен (паричен) фонд и създаването 

на поста европейски министър на икономиката и финансите. Тези предложения не са 

напълно отхвърлени, но поне към този момент са оставени „замразени“ като идеи.  

  

 
89 Виж: Европейска комисия (2017), „По-нататъшни стъпки към завършването на Икономическия и паричен 
съюз: Пътна карта“, Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета и 
Европейската централна банка,  COM(2017) 821 final, Брюксел, 06.12.2019 г.  
90 Това е предложение за интегриране на основните положения на Договора за стабилност, координация и 
управление в правната уредба на ЕС, като се отчита необходимата гъвкавост, заложена в Пакта за стабилност 
и растеж и установената от Комисията практика.   
91 Към това предложение има също така и предложения за целеви промени в Регламента за общоприложимите 
разпоредби за мобилизиране на средствата на ЕС в подкрепа на националните реформи.  
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Отчет на ЕК от юни 2019 г. за изпълненото от доклада на петимата председатели 

През месец юни 2019 г., в края на своя петгодишен мандат, Европейската комисия 

под председателството на Жан-Клод Юнкер публикува отчет за изпълнението на мерките 

от доклада на петимата председатели на институциите на ЕС. Този отчет е представен точно 

четири години след доклада на петимата председатели.92 

В този документ освен, че се съдържа информация за извършените до момента 

реформи, са очертани и най-важните следващи стъпки, които следва да се предприемат с 

цел завършването на Икономическия и паричен съюз. Времевият хоризонт за неговото 

завършване и задълбочаване остава края на 2025 г.  

2. Първоначални идеи за реформи на новата Европейска комисия  

Преди гласуването в Европейския парламент на Урсула фон дер Лайен за 

председател на новата Европейска комисия, тя представи кратък стратегически и програмен 

документ, чиято цел бе да очертае предложенията за приоритети на новата Европейска 

комисия, чийто мандат би следвало да е в периода 2019-2024 г. Този документ носи 

амбициозното название: „Съюз с по-големи амбиции. Моята програма за Европа“.93  

Поради обстоятелството, че се предполага този документ да очертае основните 

приоритети не само за мандата на новата Комисия, но и за началото на следващия 

програмен период (2021-2027 г.), той представлява особен интерес за насоките, в които 

евентуално ще се развива ЕС. Но поне що се отнася до реформите в сферата на 

Икономическия и паричен съюз, той не съдържа нищо ново като идея. В този аспект е 

трудно да се каже, че в сферата на Икономическия и паричен съюз предложенията са в 

посока „Съюз с по-големи амбиции“.  

Всички идеи за реформи в областта на Икономическия и паричен съюз в програмата 

на новия председател на ЕК са добре познати стари идеи, повечето от които вече се 

обсъждат в една или друга степен на ниво ЕС. Предложенията в тази сфера са в частта от 

 
92 Виж: European Commission (2019), “Deepening Europe’s Economic and Monetary Union: Taking Stock Four 
Years After the Five Presidents’ Report”, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
European Council and the European Central Bank, European Commission contribution to the Euro Summit on 21 June 
2019, COM(2019) 279 final, Brussels, 12.06.2019.  
93 Виж: Урсула фон дер Лайен (2019), „Съюз с по-големи амбиции. Моята програма за Европа“, Политически 
насоки за следващата Европейска комисия (2019-2024 г.), Програма от кандидата за председател на 
Европейската комисия, Брюксел, 2019 г. 
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документа, който се отнася до икономическото развитие на ЕС и е с не по-малко 

амбициозното заглавие „Икономиката в интерес на хората“.  

Липсата на съществени нови идеи в първия вариант за програма на новия 

председател на ЕК не е учудващо. Най-малкото защото е очевидно, че документът е писан 

от администрацията на Комисията, която е логично да защитава идеите, които вече се 

обсъждат или са планирани да бъдат включени в дневния ред на ЕС. В следващите  редове 

ще опишем кои са тези идеи в документа на Урсула фон дер Лайен, както и какво е вече 

реализирано от тях до този момент.  

Бюджетен инструмент за сближаване и конкурентоспособност в еврозоната 

След първоначално кратко описание на постигнато до този момент в областта на 

икономиката и паричните въпроси, както и посочване на някои от предизвикателствата пред 

тези сфери, в подписания от Урсула фон дер Лайен документ се поставя акцент върху 

необходимостта от създаването на бюджетен инструмент за сближаване и 

конкурентоспособност за еврозоната. В него Урсула фон дер Лайен поема ангажимент да 

подпомогне създаването на този инструмент, което би трябвало да стимулира и реформите 

на държавите членки в сферите на растежа и инвестициите.  

След като бе изоставена на този етап идеята за създаване на отделен бюджет за 

еврозоната, който да е различен от бюджета на ЕС, усилията бяха насочени към друг 

вариант, а именно към идеята за включването на нов инструмент като част от 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Идеята е този инструмент да 

бъде за предоставяне на средства на държавите членки на еврозоната, които да подпомагат 

сближаването на техните икономики, както и предоставяне на повече средства за 

инвестиции. Мерките, които би следвало да се финансират с тези средства, се предполага 

че трябва да съответстват на целите и приоритетите в рамките на Европейския семестър. 

Както и при другите предложения в документа на Урсула фон дер Лайен, така и този 

не е нова идея. Формалното предложение за рамката за управление на бюджетния 

инструмент за сближаване и конкурентоспособност е отправено още от предходната 

Европейска комисия на Жан-Клод Юнкер, като това е направено в края на юли 2019 г.  
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За страни като България от ключово значение в документа на Урсула фонд дер Лайен 

е заявката, че тя ще засили подкрепата за държавите [членки на ЕС] извън еврозоната, които 

се подготвят за присъединяване към нея. Очевидно е, че това се отнася както до 

предложението за въвеждането на бюджетен инструмент за сближаване и 

конкурентоспособност в еврозоната, така и за по-широка подкрепа за присъединяването на 

нови страни към зоната на единната европейска валута.  

Прилагането на Пакта за стабилност и растеж  

В документа на Урсула фон дер Лайен се предлага пълноценно да бъде използвана 

възможността за прилагане на гъвкавостта в Пакта за стабилност и растеж. Идеята е по този 

начин да се постигне фискална позиция в еврозоната, която от една страна е благоприятна 

за растежа, а от друга запазва фискалната отговорност и стабилност в нея.  

Това също не са нови идеи за реформи, а напротив, продължаването на един дебат, 

който е възникнал още с появата на Пакта за стабилност и растеж през далечната 1997 г. От 

една страна този пакт би следвало да осигурява прилагането на строги фискални правила, 

които да гарантират ниски бюджетни дефицити и стабилни нива на държавния дълг. Те би 

трябвало да подпомагат провеждането на сигурна обща парична политика от Европейската 

централна банка.  

Но от друга страна, по-стриктното прилагане на подобни правила би могло да не 

успява да стимулира икономическия растеж, както и да има проциклична роля – в период 

на рецесия допълнително да се намалят възможностите за отпускане на дългове и 

финансиране на реалната икономика, което още повече да затрудни икономическия растеж.  

От известно време дебатът за прилагането на правилата на Пакта за стабилност и 

растеж преминава в двете крайности. Появяват се гласове, че дори и свързаният с него 

Фискален пакт не е постигнал достатъчен ефект върху фискалната стабилност и 

дисциплина, поради което трябва да се предприемат по-строги мерки спрямо държавите 

членки на еврозоната, които не прилагат достатъчно рестриктивни бюджетни политики. От 

друга страна се чуват и гласове, според които Пактът за стабилност и растеж би следвало 

да се премахне и да се даде по-голяма автономия на държавите членки да определят 

бюджетните си политики, като в същото време се въведат и изисквания, които да ограничат 

неразумни фискални разходи.  
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На този етап все още не може да се постигне пълен консенсус между тези два 

противоположни възгледа. Но е положително, че новата Европейска комисия предвижда да 

продължи дискусиите по тези теми.  

Завършване на Банковия съюз 

Завършването на Банковия съюз е друг основен елемент на реформите на 

Икономическия и паричен съюз, на който е обърнато внимание в документа на Урсула фон 

дер Лайен. В него са очертани трите основни стъпки, които следва да се предприемат, за да 

се постигне по-задълбочен и завършен Банков съюз, а именно: 

 Необходимостта от създаване на Европейска схема за гарантиране на депозитите;  

 Нуждата от изграждане на предпазен механизъм за Единния фонд за 

преструктуриране, който да се използва като застраховка и крайна мярка при 

преструктуриране на банките;  

 Допълнителни мерки за преструктуриране на банките и усъвършенстване на 

правните рамки за несъстоятелността.   

От началото на изграждането на Банковия съюз през 2012 г. до настоящия момент 

бе извървян немалко път. Създаден бе Единния надзорен механизъм, в който Европейската 

централна банка пое основната роля, като тя насочи вниманието си основно върху системно 

важните банки в еврозоната, а за националните надзори остана ежедневния надзор върху 

по-малките банки. До голяма степен бе изграден Единния механизъм за преструктуриране, 

като все още се запълва Единния фонд за преструктуриране, който е съставна част от него. 

Развиха се в много голяма степен и правилата на Единния наръчник, който представлява 

хармонизираната рамка за извършване на банкови услуги в целия вътрешен пазар на ЕС.  

Документът на Урсула фон дер Лайен на практика не предлага нищо ново по 

отношение на завършването на Банковия съюз на ЕС. Той само маркира основните 

оставащи реформи в тази сфера, като единствено посочва мерките, които и към момента са 

изпълняват в тази насока.  
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Други реформи в областта на Икономическия и паричен съюз 

Налице са още редица други реформи на Икономическия и паричен съюз, които 

протичат и в настоящия момент и на които се обръща внимание в документа на Урсула фон 

дер Лайен. Но отново без да се предлага нищо ново. Посочените реформи за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз са мерки и действия, които вече са 

започнати от състава на Европейската комисия под ръководството на Жан-Клод Юнкер. 

Някои от по-важните реформи за Икономическия и паричен съюз, отбелязани и в документа 

на Урсула фон дер Лайен, са:  

 Изграждането на по-силен, интегриран и устойчив капиталов пазар. Тази мярка 

е в съответствие с усилията на Европейската комисия на Жан-Клод Юнкер за 

създаване на Съюз на капиталовите пазари.  

 Засилването на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз. 

 Предприемане на мерки за използването на механизмите на Европейския 

семестър за стимулирането на устойчивото развитие на държавите членки на ЕС, 

в съответствие и с целите на ООН.  

 Засилването на международната роля на еврото.  

 Подобряването на икономическото управление и демократичната отчетност при 

Икономическия и паричен съюз, в т.ч. засилването и на ролята на Европейския 

парламент.  

Следва да се отбележи, че всички тези разнопосочни мерки и действия за 

реформиране и задълбочаване на Икономическия и паричен съюз на ЕС са само изброени в 

документа на Урсула фон дер Лайен. Той не дава никаква по-ясна индикация как те ще 

бъдат практически осъществени, нито съдържа някакви нови елементи на реформа в тази 

област.  

Заключение  

Документът на Урсула фон дер Лайен, с който тя представи пред Европейския 

парламент своите идеи за програма и реформи на ЕС, е с едно наистина амбициозно 

заглавие: „Съюз с по-големи амбиции. Моята програма за Европа“. В областта на 
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реформите за завършване на Икономическия и паричен съюз, обаче, този документ не 

съдържа никакви нови или по-амбициозни цели и действия.  

Напротив, документът на Урсула фонд дер Лайен единствено маркира вече 

осъществяваните реформи в сферата на задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. 

Той нито предлага нови идеи в тази област, нито посочва практическите стъпки, с които ще 

се осъществяват вече инициираните реформи. Добрата новина за страни като България, 

които се стремят постепенно да се присъединят към еврозоната е, че в новия мандат на 

Европейската комисия тези страни ще продължат да бъдат подпомагани с цел тяхното 

интегриране към валутната зона и приемането от тях на единната европейска валута.  
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СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИКОНОМИКАТА НА 

ЕВРОЗОНАТА 

доц. д-р Емилия Георгиева  

 

Резюме: 

В доклада са разгледани въпроси, свързани с историята на възникването и 
съвременното развитие на Еврозоната на Европейския съюз; с равнището и динамиката 
на най-важните макропоказатели, характеризиращи икономиката на Еврозоната и 
нейните държави членки за периода 2009-2018г.; със съвременните предизвикателства 
пред икономиката на Еврозоната след последната световна финансова и икономическа 
криза, в т.ч. движение на няколко скорости, управление, реформи без и с оглед на 
БРЕКЗИТ. В доклада е използвана актуална статистическа информация от Световната 
банка (СБ), Евростат и Европейската централна банка (ЕЦБ), конфигурирана в 6 
оригинални таблици. За нуждите на анализа се правят сравнения както по години и 
периоди, така и по държави или групи държави в рамките на Еврозоната, като например 
„стари“ и „нови“ държави-членки на Европейския съюз/Еврозоната; държави от групата 
PIGS/PIIGS (Португалия, Италия, Гърция, Испания/ Португалия, Италия, Ирландия, 
Гърция, Испания) и държави от групата SSELL/ССЕЛЛ (Словения, Словакия, Естония, 
Латвия, Литва)  и т.н. 

Ключови думи: ЕС, Еврозона, икономика, макропоказатели, предизвикателства. 

 

І. Еврозоната в развитие 

Еврозоната (ЕЗ) на Европейския съюз94 представлява съвкупност от държави-членки 

на Европейския съюз, приели за своя парична единица еврото. Тя е част и върхова точка от 

Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз/ИПС на ЕС, и по-точно от неговия 

паричен съюз в качеството му на единно валутно пространство, подготовката за 

създаването на което се осъществява в периода 1971-1998г.95 Това става на три етапа96 и 

 
94  Има за синоним „зона на еврото“ и абревиатура „ЕЗ“. На трите основни азбуки в ЕС се изписва по 
следния начин: на латиница – euro area, Eurozone; на гръцки език - Ευρωζώνη; на кирилица/на български – 
Еврозона. 
95 Сред по-важните инициативи и стъпки могат да се посочат: Докладът „Вернер“ (1971г.), Докладът 
„Делор“ (1989г.), създаването на Европейската валутна система (ЕВС), съществувала в периода 13.03.1979г.-
31.12.1998г. и т.н. 
96 Първият (подготвителен) етап започва на 01.07.1990г. и продължава до 31.12.1993г. Вторият (наречен 
„преходен“) етап е в рамките на периода 01.01.1994-31.12.1998г., а третият (последният от фазата 
„изграждане на ИПС“) – от 01.01.1999г. нататък. 



98 
 

при отчитане на факта, че не всички държави-членки на ЕС е възможно да отговорят 

едновременно на критериите за конвергентност и да влязат по едно и също време в третия 

етап на ИПС, свързан с конкретното въвеждане на еврото. Извън тях са предвидени и три 

етапа на задълбочаване и завършване на ИПС на ЕС в периода 2015-2025г.,97 вкл. и 

прагматична пътна карта специално за завършването на този съюз, чрез напредък по 

едновременно 4 направления: създаване на истински икономически съюз, на финансов 

съюз, на фискален съюз и на политически съюз. 

Подготовката за членство и самото членство в Еврозоната на ЕС е продължителен и 

отговорен процес, свързан с изпълнението на редица изисквания от страна на държавите 

кандидатки и държавите членки. Най-напред за самото присъединяване към Еврозоната е 

необходимо да бъдат изпълнени няколко задължителни условия, а именно: държавата 

кандидатка да е член на ЕС, да е пребивавала за период от минимум 2 години в т.нар. 

Европейски валутен механизъм ІІ/ЕВМ ІІ98 и да е изпълнила Маастрихтските 

(конвергентни) критерии за членство в ИПС на ЕС, респ.в Еврозоната, които се съдържат в 

чл.140 на ДФЕС и в два протокола (№12 и №13), приложени към Договорите (ДЕС и 

ДФЕС). 

Към настоящия момент в Еврозоната на ЕС участват 19 държави-членки на ЕС, в т.ч. 

11 основателки, посочени по реда, по който са се присъединявали към ЕО/ЕС (Германия, 

Франция, Италия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Ирландия, Испания, Португалия, 

Австрия и Финландия) и 8 други, които се присъединяват към  Еврозоната в периода 2001-

2015г., а именно: Гърция - от 01.01.2001г., Словения – от 01.01.2007г., Кипър и Малта – от 

01.01.2008г., Словакия – от 01.01.2009г., Естония – от 01.01.2011г., Латвия – от 01.01.2014г. 

и Литва – от 01.01.2015г. Извън нея остават 9 държави-членки на ЕС, само една от които е 

член на ЕВМ ІІ – Дания (от 01.01.1999г.), но която (чрез специално приложен към 

 
97 Първият етап, наречен „Задълбочаване през действия“, заема периода 01.07.2015-30.06.2017;вторият, 
озаглавен „Завършване на ИПС“, започва веднага след първия, т.е. от 01.07.2015г. и се слива с третия 
(последен), който следва да приключи най-късно до 2025г. 
98 EBMII (Exchange Rate Mechanism II/ERMII) заменя съществуващия до 31.12.1998г.вкл. Механизъм на 
обменните курсове (в рамките на Европейската валутна система) и има за цел да гарантира, че колебанията в 
обменния курс между еврото и другите валути в рамките на ЕС няма да повлияят негативно върху 
икономическата стабилност в рамките на единния пазар, а така също и да окаже съдействие на желаещите 
извън Еврозоната държави да се подготвят по-добре за бъдещо членство в нея. В този смисъл участието в 
ЕВМІІ се явява и един от критериите за конвергенция (отнасящ се до стабилността на валутния курс), който 
трябва да бъде покрит за въвеждане на еврото. 
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Договорите Протокол №16) категорично е заявила намерението си да не участва в третия 

етап от изграждането на ИПС на ЕС, т.е. да не приема еврото. Ако изключим и Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК), което също като Дания има протокол 

за неучастие в третия етап от изграждането на ИПС, а му предстои и излизане от ЕС, то 

остават само още 7 държави (Швеция, Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и 

Хърватия), които имат статут на държави с право на дерогация и могат да се разглеждат 

като потенциални членове на  Еврозоната. 

Считано от 01.01.1999г., когато се полагат основите на Еврозоната, Европейският 

съюз има и нова система от парични (валутни) институции в лицето на Европейската 

централна банка (ЕЦБ) и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), като 

съвкупност от ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) на всички държави от ЕС. 

За нуждите на управлението на Еврозоната са създадени и такива специални 

формати като Евросистемата (система от централните банки на държавите-членки на  

Еврозоната и ЕЦБ); Еврогрупата (съвкупността от министрите на финансите на държавите 

от Еврозоната); срещите на върха на държавите от Еврозоната, в които участват най-

високопоставените ръководители на нейните държави членки, постоянният им председател  

и председателят на Европейската комисия. За нуждите на по-доброто функциониране на 

Еврозоната в последните години бяха създадени и други органи, като например Банков съюз 

на ЕС, в който се включват Единен надзорен механизъм (ЕНМ), Единен механизъм за 

преструктуриране (ЕМП), Единен наръчник за банковите услуги и Единна схема за 

гарантиране на влоговете на банките. 

В заключение на тази част от доклада може да се посочи, че в резултат на 

многогодишните усилия на много държави и политици от различен ранг, през 2019г. стана 

възможно Еврозоната на ЕС да отбележи своя 20-годишен юбилей. През този период тя се 

оформи като единно валутно пространство, изградено върху принципите на валутната зона, 

в която държавите членки напълно са въвели еврото като своя национална валута. 

Еврозоната е най-големият създаван до момента паричен съюз, който обединява 68% от 

всички 28 държави-членки на ЕС, а ако ОК излезе от Съюза и останат 27, този процент ще 

се увеличи на малко над 70%. При този числен и персонален състав Еврозоната разполага с 

територия от приблизително 3 млн.кв.км (2 760 168 кв.км или около 63% от тази на ЕС-28) 
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и население от над 300 млн.души (341 925 002 млн.души или приблизително 67% от това 

на ЕС-28). 

 

ІІ. Макро аспекти на икономиката на Еврозоната за периода 2009-2018г. 

Икономиката на Еврозоната е неразделна част от икономиката на Европейския съюз, 

както и от тази на света като цяло. Поради тази причина тя е анализирана както в техните 

рамки, така и на равнището на отделните нейни държави членки или съвкупност от държави 

членки, сред които от съществено значение са най-вече тези, олицетворяващи „старите“ и 

„новите“ държави-членки на ЕС, респ. на Еврозоната; тези на „ядрото“ и „периферията“ на 

самата Еврозона; на други формирали се с годините формати като PIGS/PIIGS (Португалия, 

Италия, Гърция, Испания/Португалия, Италия, Ирландия, Гърция, Испания), 

SSELL/ССЕЛЛ (Словения, Словакия, Естония, Латвия, Литва) и др. Информацията по 

конкретните макроикономически показатели се съдържа в таблици, при подредбата на 

които е съблюдаван принципа за предимство на реалната пред монетарната част на 

икономиката. 

1. БВП и икономически растеж на Еврозоната и нейните държави членки за 

периода 2009-2018г. 

По всеобщо признание брутният вътрешен продукт (БВП) се възприема като основен 

измерител на съвкупната активност както на текущото състояние и бъдещите тенденции в 

икономиката на една държава, така и на по-голяма или по-малка съвкупност от държави 

като например Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

BRICS/БРИКЮ, ЕС, неговата Еврозона и т.н. Въвеждането на унифицирана методология за 

изчисляването му дава възможност да бъде използван при анализи и сравнения от различно 

естество. Може да се представи чрез такива негови разновидности като номинален БВП, 

реален БВП, БВП на човек от населението в някоя от утвърдилите се с времето световни 

валути (долар, йена, паунд, евро, юан) или по паритети на покупателната способност (ППС), 
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даващи възможност да се отстрани влиянието на различните равнища на цените в 

сравняваните държави/общности.99  

Използваните за настоящия анализ данни от Световната банка (СБ)100 показват, че 

БВП на Еврозоната (в US$) за 2018г. възлиза на приблизително 13,7 трлн., респ. 

представлява почти 16% (15,934%) от БВП на света (Вж.таблица 1), което е почти толкова, 

колкото и БВП на Китай (15,862%). В класацията по държави за 2018г. най-голямата 

икономика на Еврозоната – Германия, заема престижното 8-мо място с 4,569% относителен 

дял  (след ОИСР  държавите – първо място, САЩ – второ, BRICS/БРИКЮ държавите – 

трето, ЕС – четвърто, ЕЗ – пето, Китай – шесто и Япония – седмо), а най-малката – Малта – 

126-то място,101 с 0,017% от БВП на света (измежду над 200 държави, включени в 

класацията). 

Представена само като част от ЕС (в случая ЕС-28), икономиката на Еврозоната има 

далеч по-престижен абсолютен размер и относителен дял (Вж. таблица 1).102 Специално за 

периода 2009-2018г. е налице нарастване на БВП (в текущи цени) от над 2 трлн.евро, така 

че в неговия край БВП на 19-те държави членки вече възлиза на над 11,5 трлн.евро при 

малко над 9 трлн.евро в неговото начало, когато те са все още 16. През 2018г. относителният 

дял на БВП на Еврозоната от този на Евросъюза е 72,8% с тенденция да нарасне след 

БРЕКЗИТ. Четири от държавите членки (Германия, Франция, Италия и Испания) имат БВП 

от над 1/2 трлн.евро, а лидерът Германия – от над 3 трлн.евро. Представен като относителен 

дял, БВП на Германия заема почти 30% от този на Еврозоната, а БВП на най-малката 

държава - Малта – символичните 0,0011%. Всички останали държави се позиционират 

между визираните две, като по понятни причини „старите“ държави членки имат 

значително по-голям дял в рамките на ЕЗ (а и на ЕС-28) в сравнение с т.нар.нови, всички 

приети в ЕС през 2004г., а в ЕЗ - между 2007 и 2015г. 

 

 
99 Вж.Стела Ралева. Инфлация и икономически растеж. Теория, методология, емпирика. Издателски 
комплекс-УНСС, 2013, с.182 и сл. 
100 Вж. World Bank – Databank/Базата с данни на Световната банка: https://data.worldbank.org/ 
101 Посочените места не са реални, тъй като пред Германия, както и между Германия и Малта, има не само 
отделни държави, но и съвкупности от държави. 
102 Част от таблица 1 и всички останали таблици от №2 до №6 вкл. са изготвени по информация на Евростат. 
Вж. Eurostat – Database/База с данни на Евростат: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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Таблица 1 - Номинален БВП на Еврозоната и нейните държави-членки (в текущи 
цени) за 2018 г. 

 
Държави-членки 

на 
Еврозоната 

  

Година 
на 

присъединяване 
към 

Еврозоната  

БВП 
за 2018 г. 
(в US $) 

% от 
световния 

БВП 
(в US $) 

за 2018 г. 

БВП 
за 2018 г. 

(в € ) 

% от БВП 
на Еврозоната 

(в € ) 
за 2018 г. 

ЕС   18 748 572 435 144,2 21,854 15 848 564,1 137,28 
Еврозона   13 669 950 928 580,3 15,934 11 543 967,2 72,83 
Франция 1999 2 777 535 239 278,0 3,238 2 353 090,0 20,38 
Германия 1999 3 996 759 291 057,8 4,659 3 344 370,0 28,97 
Италия 1999 2 073 901 988 878,2 2,417 1 756 981,5 15,22 
Белгия 1999 531 766 935 070,7 0,620 450 505,7 3,90 
Нидерландия 1999 912 872 334 082,5 1,064 774 039,0 6,71 
Люксембург 1999 69 487 922 619,3 0,081 58 869,2 0,51 
Ирландия 1999 375 902 683 115,6 0,438 324 038,2 2,81 
Испания 1999 1 426 189 137 596,6 1,662 1 208 248,0 10,47 
Португалия 1999 237 978 936 955,0 0,277 201 612,5 1,75 
Австрия 1999 455 736 580 716,2 0,531 386 093,8 3,34 
Финландия 1999 275 683 141 235,4 0,321 232 096,0 2,01 
Гърция 2001 218 031 844 584,0 0,254 184 713,6 1,60 
Словения 2007 54 235 484 383,1 0,063 45 754,8 0,40 
Кипър 2008 24 469 841 831,9 0,029 20 730,9 0,18 
Малта 2008 14 542 039 605,2 0,017 12 323,8 0,11 
Словакия 2009 106 472 189 680,8 0,124 90 201,8 0,78 
Естония 2011 30 284 890 757,1 0,035 25 656,9 0,22 
Латвия 2014 34 849 078 085,7 0,041 29 523,7 0,26 
Литва 2015 53 251 369 047,4 0,062 45 113,8 0,39 

Източник: Евростат 

Равнището и динамиката на икономиката на Еврозоната и нейните държави членки 

могат да бъдат представени и чрез темпа на растеж на реалния БВП (икономически растеж). 

Информацията на Евростат показва, че в рамките на разглеждания период икономиката на 

Еврозоната продължава своя растеж вече пета поредна година (от 2014г. насам без 

прекъсване),103 регистрирайки следните стойности – 1,4% за 2014г., 2,1% за 2015г., 1,9% за 

2016г., 2,5% за 2017г. и 1,9% за 2018г. За съжаление обаче, въпреки положителната 

 
103 Вж. Eurostat – Database/Базата с данни на Евростат - Раздел със статистика за БВП:  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en 
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тенденция като цяло за Еврозоната, а така също и за нейните държави членки, очакванията 

според лятната прогноза на Еврокомисията за 2019г. (последната публикувана преди 

приключването на доклада)104 са за по-нисък растеж – 1,2% за 2019 и 1,4% за 2020г. Това 

означава, че са налице ясно изразени рискове за перспективите, обусловени от по-малко 

благоприятните условия в световен план и продължаващата политическа несигурност. В 

рамките на Европа ситуацията би могла да се усложни от евентуален БРЕКЗИТ без 

споразумение и съществуващите социални и икономически напрежения. 

На фона на общата относително приемлива картина, в рамките на Еврозоната има 

държави членки, които регистрират рекордни темпове на икономически растеж с различен 

знак. Безспорен фаворит в групата на отличниците е Ирландия, която, като изключим 

критичната за всички 2009г., през всички останали години от периода има положителен 

растеж, в т.ч. рекорд от 25,2% за 2015г. и над 8% за последните две (2017 и 2018г.). На 

другия полюс могат да бъдат посочени държави като Италия, например, при която този 

растеж през разглеждания период е или отрицателен, или доста анемичен (0,9% за 2018г.).  

За илюстрирането на макроикономическата активност на равнище Еврозона 

Евростат използва и показателя „БВП на човек от населението“ в номинално изражение и 

по паритет на покупателната способност (ППС). Специално втората разновидност дава 

възможност за коректно сравнение на обемите на БВП между отделните държави, а нерядко 

се възприема и като индикатор за благосъстоянието и жизнения стандарт на населението. 

От информацията на Евростат, с която разполагаме  се констатира, че за 

последната година от разглеждания период (2018) БВП на човек от населението за 

Еврозоната в евро възлиза средно на 33 906 евро (при 30 933 евро за ЕС-28).105 Особено 

впечатление прави огромният диапазон между държавата с най-голям размер на този 

показател – Люксембург (96 696 евро) и тази с най-малък - Латвия (15 328 евро). Когато 

конкретните числови стойности бъдат изразени в ППС и по отношение на ЕС-28, приет за 

100, то тогава картината става още по-интересна (Вж.таблица 2). Оказва се, че 11 от всички 

19 държави-членки на Еврозоната се намират в групата, където индексът е между 50 и 100 

 
104 Лятна икономическа прогноза 2019: Растежът се замъглява от външни фактори: 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-
2019-economic-forecast-growth-clouded-external-factors_bg 
105 Вж. Eurostat – Database/Базата с данни на Евростат - Раздел със статистика за БВП:  
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en 
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(т.е. под средното равнище за ЕС),  12 под 106 (средното за ЕЗ равнище), 6 в групата между 

100 и 150 (съответно 5 в групата между 106 и 150) и само 2 на равнище над 150 – съответно 

Ирландия с индекс за 2018г. от 187 и несменяемият лидер за целия разглеждан период - 

Люксембург – с индекс за същата 2018г. от 254 и такъв между 253 и 269 за всички останали. 

Таблица 2 - БВП на човек от населението в ППС на Еврозоната и нейните държави-
членки за периода 2009-2018 г. 

Държави-
членки на 
Еврозоната 

Година на 
присъединяване 
към Еврозоната 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейски 
съюз   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Еврозона   108 108 108 107 107 107 106 106 106 106 

Франция 1999 108 108 108 107 108 107 106 104 104 104 

Германия 1999 117 120 123 124 124 126 124 124 124 123 

Италия 1999 106 104 104 101 98 96 95 97 96 95 

Белгия 1999 118 120 119 121 120 119 118 118 116 115 

Нидерландия 1999 138 135 134 134 135 131 130 128 128 129 

Люксембург 1999 255 257 265 260 261 269 266 260 253 254 

Ирландия 1999 129 130 130 131 132 136 178 177 181 187 

Испания 1999 100 96 92 91 89 90 91 91 92 91 

Португалия 1999 82 82 77 75 76 77 77 77 77 76 

Австрия 1999 127 126 128 132 131 130 129 128 127 127 

Финландия 1999 117 116 117 115 113 110 109 109 109 110 

Гърция 2001 94 85 75 72 72 71 69 68 67 68 

Словения 2007 85 83 83 82 82 82 82 83 85 87 

Кипър 2008 105 100 96 91 84 81 82 84 85 87 

Малта 2008 81 83 82 84 85 89 93 95 98 98 

Словакия 2009 71 74 74 76 76 77 77 77 76 78 

Естония 2011 63 65 71 74 75 77 76 77 79 81 

Латвия 2014 52 53 57 60 62 63 64 64 67 70 

Литва 2015 56 60 66 70 73 75 75 75 78 81 

Източник: Евростат 

По-конкретното наблюдение показва, че от „старите“ държави-членки на ЕС четири 

(Португалия, Италия, Гърция, Испания), известни още като групата PIGS, са под средното 
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за ЕС (100) и ЕЗ (106) равнище, а останалите осем – над средното. Под средното, макар и 

някои съвсем да го доближават (напр. Малта), са и всички „нови“ държави-членки на ЕС, 

присъединили се към Еврозоната в периода 2007-2015г. 

2. Безработица и заетост в Еврозоната и нейните държави членки за периода 

2009-2018г. 

В качеството си също на основни макроикономически показатели, безработицата и 

заетостта допълват картината, показвайки в какви граници се движи броят на лицата (над 

определена възраст), които са трудоспособни  и желаят да работят, но не са в състояние да 

намерят подходящи работни места (за безработицата), както и каква е степента на 

ангажираност на трудоспособното население на държавите от Еврозоната. 

Ако се позовем на подадената от Евростат информация за най-често използваните 

индикатори за измерване на тези важни феномени на пазарната икономика, а именно – 

„коефициент на безработица“ и „коефициент на заетост“, то ще установим, че през 2018г. 

равнището на безработицата в Еврозоната е на най-ниското си равнище от 2008г. насам – 

8,2% (Вж.таблица 3). Очакванията за следващите няколко години са оптимистични и се 

изразяват в надеждата, че през 2019г. безработицата ще спадне до 7,7%, а през 2020г. – до 

7,3%, т.е. тя ще се намали под равнището на своите стойности отпреди началото на 

последната световна финансова и икономическа криза от периода 2007-2009г. 

Намаляването на равнището на безработица в Еврозоната за периода 2009-2018г. е 

съчетано с трайно увеличаване на заетостта, особено в периода след 2014г. (Вж. таблица 4). 

Макар че за нея няма таргетна цел, каквато при ЕС като цяло (75% до 2020г.), то данните за 

последната година от разглеждания период показват, че има доста голямо доближаване до 

тази цел. Вътре в рамките на самата Еврозона има 10 държави, които вече са я достигнали 

и дори надминали; 4 държави са със стойности, надвишаващи средното за Еврозоната 

равнище от 72% за 2018г. и само 5 са под него (сред тях са три от групата PIGS – Италия, 

Гърция и Испания). Десет от всички 19 държави от Еврозоната са достигнали и надминали 

своята таргетна цел, като най-впечатляващ е резултатът на Германия за 2018г. – 79,9% при 

таргет 77,0%. Отново в най-неблагоприятна позиция (както и при безработицата) е Гърция 

– само 59,5% при собствен таргет от 70% и такъв за ЕС от 75%. 
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Таблица 3 - Коефициент на безработица (в %) на Еврозоната и нейните държави-
членки за периода 2009-2018 г. 

Държави-
членки на 
Еврозоната 

Година на 
присъеди-
няване към 
Еврозоната 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейски 
съюз   9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 6,8 
Еврозона   9,6 10,2 10,2 11,4 12,0 11,6 10,9 10,0 9,1 8,2 
Франция 1999 9,1 9,3 9,2 9,8 10,3 10,3 10,4 10,1 9,4 9,1 
Германия 1999 7,6 7,0 5,8 5,4 5,2 5,0 4,6 4,1 3,8 3,4 
Италия 1999 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 
Белгия 1999 7,9 8,3 7,2 7,6 8,4 8,5 8,5 7,8 7,1 6,0 
Нидерландия 1999 4,4 5,0 5,0 5,8 7,3 7,4 6,9 6,0 4,9 3,8 
Люксембург 1999 5,1 4,6 4,8 5,1 5,9 6,0 6,5 6,3 5,6 5,5 
Ирландия 1999 12,6 14,6 15,4 15,5 13,8 11,9 10,0 8,4 6,7 5,8 
Испания 1999 17,9 19,9 21,4 24,8 26,1 24,5 22,1 19,6 17,2 15,3 
Португалия 1999 10,7 12,0 12,9 15,8 16,4 14,1 12,6 11,2 9,0 7,0 
Австрия 1999 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7 6,0 5,5 4,9 
Финландия 1999 8,2 8,4 7,8 7,7 8,2 8,7 9,4 8,8 8,6 7,4 
Гърция 2001 9,6 12,7 17,9 24,5 27,5 26,5 24,9 23,6 21,5 19,3 
Словения 2007 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,6 5,1 
Кипър 2008 5,4 6,3 7,9 11,9 15,9 16,1 15,0 13,0 11,1 8,4 
Малта 2008 6,9 6,8 6,4 6,2 6,1 5,7 5,4 4,7 4,0 3,7 
Словакия 2009 12,1 14,5 13,7 14,0 14,2 13,2 11,5 9,7 8,1 6,5 
Естония 2011 13,5 16,7 12,3 10,0 8,6 7,4 6,2 6,8 5,8 5,4 
Латвия 2014 17,5 19,5 16,2 15,0 11,9 10,8 9,9 9,6 8,7 7,4 
Литва 2015 13,8 17,8 15,4 13,4 11,8 10,7 9,1 7,9 7,1 6,2 

Източник: Евростат 

Таблица 4 - Коефициент на заетост (в %), 20-64 годишни, на Еврозоната и нейните 
държави-членки за периода 2009-2018 г. 

Държави-
членки на 
Еврозоната 

Година на 
присъеди-
няване към 
Еврозоната 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейски 
съюз  68,9 68,5 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 
Еврозона  68,7 68,3 68,4 68,0 67,7 68,2 69,0 70,0 71,0 72,0 
Франция 1999 : : : : : 69,2 69,5 70,0 70,6 71,3 
Германия 1999 74,2 75,0 76,5 76,9 77,3 77,7 78,0 78,6 79,2 79,9 
Италия 1999 61,6 61,0 61,0 60,9 59,7 59,9 60,5 61,6 62,3 63,0 
Белгия 1999 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 67,3 67,2 67,7 68,5 69,7 
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Нидерландия 1999 76,8 76,2 76,4 76,6 75,9 75,4 76,4 77,1 78,0 79,2 
Люксембург 1999 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 72,1 70,9 70,7 71,5 72,1 
Ирландия 1999 68,0 65,5 64,6 64,5 66,5 68,1 69,9 71,4 73,0 74,1 
Испания 1999 64,0 62,8 62,0 59,6 58,6 59,9 62,0 63,9 65,5 67,0 
Португалия 1999 71,1 70,3 68,8 66,3 65,4 67,6 69,1 70,6 73,4 75,4 
Австрия 1999 73,4 73,9 74,2 74,4 74,6 74,2 74,3 74,8 75,4 76,2 
Финландия 1999 73,5 73,0 73,8 74,0 73,3 73,1 72,9 73,4 74,2 76,3 
Гърция 2001 65,6 63,8 59,6 55,0 52,9 53,3 54,9 56,2 57,8 59,5 
Словения 2007 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 67,7 69,1 70,1 73,4 75,4 
Кипър 2008 75,3 75,0 73,4 70,2 67,2 67,6 67,9 68,7 70,8 73,9 
Малта 2008 59,0 60,1 61,6 63,9 66,2 67,9 69,0 71,1 73,0 75,0 
Словакия 2009 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 65,9 67,7 69,8 71,1 72,4 
Естония 2011 70,0 66,8 70,6 72,2 73,3 74,3 76,5 76,6 78,7 79,5 
Латвия 2014 66,6 64,3 66,3 68,1 69,7 70,7 72,5 73,2 74,8 76,8 
Литва 2015 67,0 64,3 66,9 68,5 69,9 71,8 73,3 75,2 76,0 77,8 

 Източник: Евростат 

3. Инфлация в Еврозоната и нейните държави членки за периода 2009-2018г. 

Общата картина на икономиката на Еврозоната и нейните държави членки се 

допълва чрез илюстрирането на инфлацията (дефлацията) в качеството й на 

продължително/еднократно явно повишаване (понижаване) на общото равнище на цените. 

За нуждите на нейното надеждно пресмятане в рамките на Европейския съюз/Еврозоната е 

конструиран специален индекс, наречен хармонизиран индекс на потребителските цени 

(ХИПЦ). Освен това за държавите-членки на Еврозоната, както и за тези, които 

кандидатстват за участие в нея, са създадени референтни стойности. Първата от тези две 

референтни стойности се отнася до държавите-членки на Еврозоната и гласи, че те трябва 

да се стремят да поддържат равнище на инфлация „под, но близо до 2% в средносрочен 

план“, а втората съвпада с едно от изискванията на Маастрихските конвергентни критерии 

(за ценова стабилност), което кандидатстващите за членство в Еврозоната държави трябва 

да изпълнят. 

По понятни причини в настоящия анализ е разгледано само равнището и динамиката 

на инфлацията в Еврозоната и нейните държави членки за периода 2009-2018г. (Вж. таблица 

5). Най-общият извод, който се налага е, че като цяло за разглеждания период, с изключение 

на 2011 и 2012г., инфлацията в Еврозоната се движи в рамките на референтната стойност.  

Прогнозите за 2019 и 2020г. са за спад в нейните параметри до 1,4%.  Оценява се от ЕЦБ 
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като „продължително неизпълнение на целта за инфлацията“ и провокира обявяването от 

нейна страна на широко обхватен пакет от мерки в областта на паричната политика. 

Таблица 5 - Инфлация (в %) в Еврозоната и нейните държави-членки за периода  

2009-2018 г. 

Държави-
членки на 
Еврозоната 

Година на 
присъеди-
няване към 
Еврозоната 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейски 
съюз   1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,6 0,1 0,2 1,7 1,9 
Еврозона   0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0,2 0,2 1,5 1,8 
Франция 1999 0,1 1,7 2,3 2,2 1,0 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1 
Германия 1999 0,2 1,1 2,5 2,2 1,6 0,8 0,7 0,4 1,7 1,9 
Италия 1999 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 1,3 1,2 
Белгия 1999 0,0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3 
Нидерландия 1999 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6 
Люксембург 1999 0,0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0,0 2,1 2,0 
Ирландия 1999 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,3 0,7 
Испания 1999 -0,2 2,0 3,0 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2,0 1,7 
Португалия 1999 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6 1,2 
Австрия 1999 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1,0 2,2 2,1 
Финландия 1999 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2 
Гърция 2001 1,3 4,7 3,1 1,0 -0,9 -1,4 -1,1 0,0 1,1 0,8 
Словения 2007 0,8 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 1,9 
Кипър 2008 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7 0,8 
Малта 2008 1,8 2,0 2,5 3,2 1,0 0,8 1,2 0,9 1,3 1,7 
Словакия 2009 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5 
Естония 2011 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7 3,4 
Латвия 2014 3,3 -1,2 4,2 2,3 0,0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6 
Литва 2015 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5 

 Източник: Евростат 

В рамките на държавите-членки на Еврозоната се забелязва, че с изключение на 

Ирландия (която за нито една от годините на разглеждания период не е превишила 

референтната стойност) всички останали държави членки са сторили това за 2011 и 2012г. 

(с изключение на Гърция за 2012г.), 8 от тях (в т.ч. 4 от държавите от SSELL, присъединили 

се към Еврозоната в периода 2009-2015г.) през 2018г. я преминават, а специално Естония – 

почти двойно. Това несъмнено носи рискове почти толкова, колкото и наличието на ниска, 

на нулева или на отрицателна инфлация. 
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4. Бюджетен дефицит и държавен дълг на Еврозоната и нейните държави 

членки за периода 2009-2018г. 

 С анализа на информацията по тези два показателя става възможно да се 

оформи още по-пълно най-общата картина за икономиката на Еврозоната за разглеждания 

период. И тук, както и при БВП в текущи цени/номинален БВП на човек от населението, 

техните абсолютни стойности са важни, но това, от което могат да се направят по-

съществени изводи е относителният им дял от БВП. По отношение на последния 

Европейският съюз е конструирал референтни стойности, които са намерили място сред 

Маастрихтските конвергентни критерии за членство в Еврозоната и спазването на които 

след старта на самото членство е не по-малко важно от това преди него. Специално за 

бюджетния дефицит съотношението между планирания или фактическия му размер и БВП 

по пазарни цени не трябва да надвишава 3%, а при държавния дълг не трябва да надвишава 

60%. 

От информацията на Евростат, с която разполагаме, може да се направи 

заключението, че в номинално изражение бюджетният дефицит на Еврозоната за 2018г. 

възлиза средно на 60 543,1 млн.евро.106 Това се равнява на около ⅔ от бюджетния дефицит 

на ЕС за същата година (99 201,1 млн.евро) и на почти целия бюджетен дефицит на 

страната-рекордьор – Франция (59 563,0 млн.евро). Като процент от БВП бюджетният 

дефицит на Еврозоната за 2018г. представлява 0,5%, което е и най-малкият размер за всички 

години от разглеждания период и особено след неговото начало (6,2% за 2009г. и 6,2% за 

2010г.). Специално заслужава да бъде отбелязано, че именно между 2009 и 2018г. една от 

държавите членки от групата PIIGS – Ирландия, регистрира своеобразен рекорд по този 

показател от 32,1% за 2010г., а останалите изпълняват “поддържаща“ роля със стойности 

до около 15%. Всички те обаче успяват да намалят този относителен дял и да се поместят в 

границите на референтната стойност до 3% от БВП. Обезпокоително е само, че за 2018г. 

друга държава – Кипър, регистрира доста голям бюджетен дефицит (4,8% от БВП), и то 

след няколко спокойни години, в които има дори излишък. 

 
106 Eurostat – Database/Базата с данни на Евростат -  Раздел със статистика за сектор "Държавно Управление": 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_10a_main&lang=en 
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Що се касае до брутния държавен дълг на Еврозоната, то тук също има какво да се 

желае. В номинално изражение този дълг за 2018г. възлиза на 9 859 512,7 млн.евро,107 което 

представлява 85,1% от нейния БВП (при 12 715 249,1 млн.евро за ЕС-28, респ. 80% от БВП  

за 2018г.). Освен това, през разглеждания период той непрекъснато нараства, а в неговите 

рамки има два ясно очертани полюса – от едната страна е Естония със символичен такъв за 

целия период, а от другата страна Германия, Франция, Италия и Обединеното кралство с 

държавен дълг, надвишаващ 2 трилиона евро за всяка една от тях поотделно.  

Коректността при анализа на държавния дълг изисква неговият размер да бъде 

съпоставен с БВП на съответната държава, както и с референтната стойност от 60%. От 

таблица 6 се вижда, че отново в ролята на своеобразни рекордьори се явяват държавите от 

групата PIIGS, една от които – Ирландия, се е „поправила“ след 2015г. Стойностите на 

всички останали бележат нарастване, като особено осезаемо е то при Гърция (181,1% за 

2018г.), Италия (132,2% за 2018г.) и Португалия (121,5% за 2018г.). Извън тях с претенции 

да ги „конкурират успешно“ са Кипър – 102,5% за 2018г. и Белгия – 102,0% за 2018г. 

Като контрапункт на държавите от групата PIIGS по този показател могат да бъдат 

посочени държавите от групата SSELL/ССЕЛЛ (Словения, Словакия, Естония, Латвия и 

Литва). С изключение на Словения, при която неговите параметри за 2018г. надвишават с 

около 10% референтната стойност, при всички останали това е в рамките на до 50%  (8,4% 

за Естония, 35,9% за Латвия, 34,2% за Литва, 48,9% за Словакия). За целия 10-годишен 

период Естония не отстъпва първото място, като през 2013 и 2014г. надвишава с много 

малко символичните 10% от БВП. 

  

 
107 Пак там. 
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Таблица 6 - Брутен държавен дълг на Еврозоната и нейните държави членки като 
% от БВП за периода 2009-2018 г. 

Държави-
членки на 
Еврозоната 

Година на 
присъеди-
няване към 
Еврозоната 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Европейски 
съюз   73,3 79,0 81,6 84,0 85,8 86,6 84,6 83,4 81,7 80,0 
Еврозона   79,2 84,8 86,9 89,9 91,8 92,0 90,1 89,2 87,1 85,1 
Франция 1999 83,0 85,3 87,8 90,6 93,4 94,9 95,6 98,0 98,4 98,4 
Германия 1999 72,6 81,8 79,4 80,7 78,2 75,3 71,6 68,5 64,5 60,9 
Италия 1999 112,5 115,4 116,5 123,4 129,0 131,8 131,6 131,4 131,4 132,2 
Белгия 1999 99,5 99,7 102,6 104,3 105,5 107,5 106,4 106,1 103,4 102,0 
Нидерландия 1999 56,8 59,3 61,7 66,2 67,7 67,9 64,6 61,9 57,0 52,4 
Люксембург 1999 15,7 19,8 18,7 22,0 23,7 22,7 22,2 20,7 23,0 21,4 
Ирландия 1999 61,5 86,0 110,9 119,9 119,7 104,1 76,8 73,5 68,5 64,8 
Испания 1999 52,8 60,1 69,5 85,7 95,5 100,4 99,3 99,0 98,1 97,1 
Португалия 1999 83,6 96,2 111,4 126,2 129,0 130,6 128,8 129,2 124,8 121,5 
Австрия 1999 79,9 82,7 82,4 81,9 81,3 84,0 84,7 83,0 78,2 73,8 
Финландия 1999 41,7 47,1 48,5 53,9 56,5 60,2 63,4 63,0 61,3 58,9 
Гърция 2001 126,7 146,2 172,1 159,6 177,4 178,9 175,9 178,5 176,2 181,1 
Словения 2007 34,6 38,4 46,6 53,8 70,4 80,4 82,6 78,7 74,1 70,1 
Кипър 2008 54,3 56,8 66,2 80,1 103,1 108,0 108,0 105,5 95,8 102,5 
Малта 2008 67,6 67,5 70,2 67,7 68,4 63,4 57,9 55,5 50,2 46,0 
Словакия 2009 36,3 41,2 43,7 52,2 54,7 53,5 52,2 51,8 50,9 48,9 
Естония 2011 7,0 6,6 6,1 9,7 10,2 10,5 9,9 9,2 9,2 8,4 
Латвия 2014 36,3 47,3 43,1 41,6 39,4 40,9 36,8 40,3 40,0 35,9 
Литва 2015 28,0 36,2 37,2 39,8 38,8 40,5 42,6 40,0 39,4 34,2 

Източник: Евростат 

Крайният извод по този показател е, че неговите параметри ще продължават да 

намаляват както за Еврозоната като цяло, така и за нейните държави членки. При 

непроменена политика се очаква съвкупното съотношение дълг/БВП в Еврозоната да 

намалее от 85,1% през 2018г. до 84,3% през 2020г. Прогнозите сочат, че подобна тенденция 

ще има през 2019 и 2020г., като резултат най-вече на малките бюджетни дефицити.  

ІІІ. Актуални предизвикателства пред икономиката на Еврозоната и прогнози 

за нейното бъдещо развитие 

Посочването и анализирането на тези предизвикателства е функция от няколко 

много важни обстоятелства. От една страна, началото на разглеждания период 2009-2018г. 
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съвпада с пика на последната световна финансова и икономическа криза, в рамките на което 

Еврозоната беше изправена пред три взаимосвързани кризи – дългова, банкова и 

макроикономическа. Станахме свидетели на задълбочаване на стари и поява на нови 

дисбаланси/прекомерни дисбаланси, резултат от неосъществени навреме или изобщо липса 

на реформи, като дори се стигна до мрачни прогнози за излизане на отделни държави от 

Еврозоната/ЕС, или в резултат на това дори до нейното разпадане. Тезата на Жан-Клод 

Юнкер, че еврото „трябва да бъде нещо повече от валута на отбрана група от държави“ като 

че ли не беше приета и разбрана от тези, които официално го използват, в резултат на което 

движението на „няколко скорости“ както в самата Еврозона, така и особено в ЕС, продължи 

да се възприема като нещо съвсем естествено .  

От друга страна, след като в резултат на взетите на ниво Еврогрупа/Европейски 

съюз, респ. в техните държави членки, мерки за излизане от кризата в лицето на национални 

спасителни програми или на такива за отделни държави (Гърция, Португалия, Испания, 

Кипър) под егидата на ЕК, ЕЦБ и МВФ, дадоха известни резултати, в края на разглеждания 

период (2018г.) отново се заговори за навлизане в нов опасен цикличен период. В 

качеството на аргументи бяха посочени факти като сериозно натрупване на структурни 

проблеми, нисък икономически растеж, ниска инфлация, евентуална нова дългова спирала. 

Като конкретно тяхно потвърждение могат да се посочат както визираните във втората част 

на доклада данни за периода 2009-2018г., така и такива за първите 6-9 месеца на 2019г. 

Според тях108 към месец септември 2019г. е налице „по-дълготрайно забавяне на 

икономиката на Еврозоната, все така преобладаващи рискове за надценяване на прогнозите 

и потиснат натиск за повишаване на инфлацията“.109 Изразена в цифри, тази констатация 

илюстрира факта, че през първото тримесечие на 2019г. растежът на реалния БВП на 

Еврозоната (на тримесечна база) е бил 0,4% , а през второто – 0,2%. Очакванията за третото 

тримесечие са отново за умерен положителен растеж, а според прогнозите на ЕЦБ от 

септември 2019г. (на годишна база) БВП в реално изражение ще нарасне с 1,1% през 2019г., 

с 1,2% през 2020г. и с 1,4% през 2021г.110 

 
108 Икономически бюлетин на ЕЦБ, 2019/6: https://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/PubECB/index.htm 
109 Пак там. 
110 Пак там. 
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Извън изложеното икономиката на Еврозоната, както и тези на нейните държави 

членки, се характеризират с доста разнопосочни тенденции в своето развитие. През 2019г. 

Еврокомисията посочи, че в 6 от държавите-членки на Еврозоната (Германия, Испания, 

Франция, Ирландия, Нидерландия и Португалия) са налице икономически дисбаланси, а в 

3 (Кипър, Гърция и Италия) - прекомерни икономически дисбаланси. В същото време 

институциите и форматите на ЕС/Еврозоната (ЕК, ЕЦБ, Евросистемата) отчитат, че 

продължаващото възстановяване на пазара на труда е оказало положително въздействие 

върху устойчивостта на икономиката на Еврозоната. Броят на заетите се е увеличил с над 

10 млн.души спрямо рекордно ниските равнища от средата на 2013г. Продължила е 

тенденцията на постоянно и широкообхватно нарастване на работните заплати, което 

(заедно с повишаването на заетостта) се е отразило положително и върху потребителските 

разходи на домакинствата. 

По информация на ЕЦБ/Евросистемата без промяна е останала ХИПЦ инфлацията, 

тъй като по-ниската инфлация при енергоносителите е била компенсирана от наличието на 

по-висока инфлация при храните. Очакванията са тя да се установи на равнище 1,1% през 

2019г., на 1,2% през 2020г. и на 1,5% през 2021г.111 Регистриран е напредък по отношение 

целите на стратегия „Европа 2020“, като се смята, че от всички пет (в т.ч. и подцелите на 

трета и четвърта) само цел 2 – „Увеличаване на комбинираните публични и частни 

инвестиции в НИРД до 3% от БВП“ няма да бъде изпълнена.  

Посочването на плюсовете, и особено  на неблагополучията, в икономиката на 

Еврозоната и нейните държави членки несъмнено налагат да се мисли и действа по посока 

на тяхното преодоляване. Справката показва, че засега повечето от направените 

предложения за реформи в режим на „търпение, благоразумие и постоянство“ чакат своята 

реализация. Една от малкото инициативи, по която има напредък и той заслужава да бъде 

отбелязан, е тази на френския президент Еманюел Макрон за фискални трансфери между 

държавите-членки на Еврозоната или общ бюджет на Еврозоната. Понастоящем тази 

инициатива е известна като „Бюджетен инструмент за сближаване и 

конкурентоспособност“/„Budgetary instrument for convergence and competitiveness“ 

(БИСК/BICC) за Еврозоната. Чрез него се цели нейните държави членки (както и 
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евентуално други участващи държави, като например членки на ЕВМІІ) да подобрят 

устойчивостта на нейната и тази на своите икономики. Предвижда се това да се осъществи 

чрез подкрепа за целенасочени реформи и инвестиции, като ежегодно Съветът (след 

обсъждане в Еврогрупата) ще определя стратегическите насоки за реформите и 

инвестиционните приоритети на Еврозоната като цяло, а след това ще приеме конкретни 

такива и за нейните държави членки. Очаква се този инструмент да бъде съобразен с 

графика на Европейския семестър и включен в бюджета на Евросъюза. Конкретният му 

размер ще бъде определен в контекста на преговорите за новата Многогодишна финансова 

рамка (МФР) на Съюза за периода 2021-2027г.112  

В заключение следва да се отбележи, че потиснатата икономическа активност в 

световен план без съмнение се отразява неблагоприятно и върху икономиката на  

Еврозоната като органична част от глобалната икономика и тази на Европейския съюз. 

Фактори като слабата глобална активност в промишлеността, все по-голямата 

икономическа и политическа несигурност във връзка с БРЕКЗИТ, засилването на 

напрежението в търговията между САЩ и Китай, и др. я поставят в режим да търси нови 

решения и отговаря на нови предизвикателства. В  тази връзка следва да се наблюдават 

внимателно решенията и актовете на законодателните и изпълнителните институции на ЕС, 

както и на специализираните такива за Еврозоната в лицето на ЕЦБ, на Евросистемата и на 

Еврогрупата. 
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МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ 

 

проф. д-р Денчо Георгиев 

 

Резюме 

Напускането на Великобритания дава възможност на ЕС да приведе системата на 
своите финанси в съответствие с основната си цел за сближаване и с основополагащите 
си ценности за равенство, демокрация и върховенство на правото, вкл. с изискването на 
Чл.175 ДФЕС за това всички политики и действия, както и осъществяването на 
Вътрешния пазар, да допринасят за осъществяване на целите на сближаването. Това би 
могло да се постигне чрез премахване на регресивните елементи и въвеждане на 
прогресивност в системата на „собствените ресурси“ и във финансирането на 
политиките на ЕС. По новата МФР в статията се предлага въвеждане на „прогресивен 
коефициент“ по вноските на държавите-членки на база БНД, който да отразява 
процента на БНД на глава от населението на съответната държава-членка спрямо 
средния за целия ЕС. По финансирането на политиките се предлагат „автоматични 
прогресивни стабилизатори“, напр. „прогресивно национално съфинансиране“ за 
държавите-членки над кохезионния праг от 90% спрямо средния за ЕС БВП на глава от 
населението, с прогресивно нарастване на националното съфинансиране в зависимост от 
отклонението спрямо средния за ЕС БВП на глава от населението. 

 
Ключови думи: многогодишна финансова рамка, кохезионна политика на ЕС, 

ценности на ЕС, върховенство на провото в ЕС 
 

Увод 

Основните социални и икономически предизвикателства пред интеграцията в 

Европейския съюз (ЕС), както от времето на последната икономическа криза, така и досега, 

след изборите за Европейски парламент през 2019 г. остават по същество онези, пред които 

са изправени съвременните развити страни и които произтичат от задълбочаването на 

икономическите и социалните неравенства113. Тези неравенства останаха непреодоляни с 

излизането от икономическата криза и опровергаха неолибералната теза, че 

икономическият ръст „повдига всички лодки”. Преодоляването им обаче има ключово 

значение за бъдещето на ЕС – за това дали той ще се развива като демократичен съюз на 

равноправни граждани и държави-членки или ще изостави своите основополагащи 

 
113 [19] p.260, [20], [18] 
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ценности и цели и постепенно ще се преобразува в империя с икономически силно „ядро“ 

и икономически и социално изоставаща периферия114. 

 

Икономическите и социалните неравенства и основните цели и ценности на ЕС 

Преодоляването на икономическите, социалните и териториалните неравенства 

залегна в Лисабонския договор, където сближаването („кохезията“) се формулира като една 

от основните цели на ЕС. Това е предвидено в Член 3 на Договора за ЕС (ДЕС), според 

който Съюзът „насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, 

както и солидарността между държавите-членки“ и в Член 174 на Договора за 

функционирането на ЕС (ДФЕС), който сочи, че „Съюзът има за цел намаляването на 

неравенството между нивата на развитие на различните региони и изостаналостта на най-

необлагодетелстваните региони“. 

Сближаването (кохезията) като цел на ЕС е свързано и с ценностите на ЕС, които 

според Член 3 ДЕС са в основата на неговите цели. По-специално, преодоляването на 

неравенствата е най-пряко свързано с такива ценности, залегнали в Член 2 ДЕС, като 

равенството и демокрацията: с равенството – защото то е смисълът на сближаването, а с 

демокрацията – защото според Член 9 ДЕС, който е посветен на демократичните принципи, 

„във всички свои дейности Съюзът зачита принципа на равенство между неговите 

граждани“. 

 

Сближаването и Многогодишната финансова рамка на ЕС 

Досега финансирането на политиката на сближаване (кохезионната политика) е 

заемало значителен дял в бюджетите на ЕС, чиито основни параметри се определят в 

Многогодишната финансова рамка (МФР), която според Член 312 ДФЕС се определя за 

период от най-малко пет години. Според Член 175 ДФЕС Съюзът подкрепя 

осъществяването на целите на сближаването „чрез действията, които предприема 

посредством структурните фондове (Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на 

селското стопанство, секция „Ориентиране“, Европейски социален фонд, Европейски фонд 
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за регионално развитие), Европейската инвестиционна банка и други съществуващи 

финансови инструменти“. 

 

Сближаването и политиките на Европейския съюз 

На преодоляването на неравенствата е специално посветена политиката на 

икономическо, социално и териториално сближаване – кохезионната политика – една от 

вътрешните политики на ЕС, която е предмет на Дял ХVІІІ (Член 176 до Член 178 ДФЕС) 

от Част трета на ДФЕС. Но както бе посочено, според Член 3 ДЕС сближаването е цел не 

просто и не само на кохезионната политика, а на Съюза като цяло. Това се потвърждава и в 

Член 175 ДФЕС, според който „[ф]ормулирането и прилагането на политиките и дейностите 

на Съюза, както и осъществяването на вътрешния пазар, се съобразяват с целите [на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване], като допринасят за тяхното 

осъществяване“. 

 

Предложената от Европейската комисия нова МФР и основните цели и 

ценности на ЕС 

От изискването на Член 175 ДФЕС за това всяка политика и действие на ЕС и 

функционирането на Вътрешния пазар да съдействат за осъществяване на целите на 

сближаването следва, че отговорът на въпроса дали законодателният пакет по следващата 

МФР, предложен от Европейската комисия115, съответства на целите на сближаването и 

ценностите за равенство и демокрация зависи от това доколко всеки един от 

проектоактовете на пакета съдейства за преодоляване на неравенствата в ЕС. 

Европейската комисия, обаче, очевидно не се е ръководила от това изискване на член 

175 ДФЕС и от принципа за солидарност между държавите-членки по Член 3 ДЕС – които 

са правно задължителни по Договорите – а от други съображения, включително и от 

принципа за „съразмерна възвращаемост“  („juste retour“)116, който по никакъв начин не 

следва от Договорите. Така много от това, което получават тези държави-членки, които се 
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нуждаят от кохезионно финансиране, се взима обратно от тях по линия на другите политики 

на ЕС.  

Като конкретен пример за това може да се посочи Общата селскостопанска 

политика. По нея Комисията предлага директните плащания за единица площ, които сега 

са различни за новите и старите държави-членки (дискриминационно третиране, което в 

първите десет години от членството на България в ЕС допринесе значително за разрухата 

на селското й стопанство), да не бъдат премахнати, а само да се намалят разликите 

наполовина. По директните плащания Комисията не предвижда национално 

съфинансиране. По развитието на селските райони се предлага национално 

съфинансиране, но с еднакво висок процент за всички държави-членки (което може да 

създаде дупка в българския национален бюджет)117. 

 

Новата МФР и върховенството на правото 

Върховенството на правото („правовата държава“ по формулировката на Член 2 

ДЕС) е една от ценностите на ЕС, на които се позовава Комисията в своя пакет по новата 

МФР и по която тя предлага Регламент „относно защитата на бюджета на Съюза в случаите 

на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите 

членки“118. По това предложение се предвижда  процедура, чрез която Комисията да може, 

ако „прецени, че има разумни основания да се счита“, че има широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата държава в дадена държава-членка, да приема 

мерки, включително спиране на плащания или на правни задължения към съответната 

държава-членка, намаляване на финансирането, забрана за сключване на нови ангажименти 

и т.н. Тези мерки се смятат за приети от Съвета, „освен ако той реши с квалифицирано 

мнозинство да отхвърли предложението на Комисията в едномесечен срок“. 

Това предложение, което претендира за защита на правовата държавност в 

държавите-членки, всъщност задълбочава дефицитите на демократичност и на правова 

държавност на самия ЕС119, защото води до увеличаване на и без това огромната 
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дискреционна власт на Комисията120. Без да е съдебен орган, Комисията, олицетворяваща 

изпълнителната власт на ЕС, ще получи правомощието да се произнася по практиките, 

действията и бездействието на „всички органи на публичната власт на всички равнища на 

управление, включително националните, регионалните и местните органи“ на държавите-

членки и да приема мерки срещу тях, като по този начин се компрометира основната идея 

на правовата държавност за ограничаване на възможностите за политически произвол на 

изпълнителната власт. 

 Това, което може да допринесе за съответствие на финансирането на ЕС и 

неговите политики с ценността за върховенство на правото е формулирането на 

справедливи и ясни принципи и правила за разпределение и преразпределение, както по 

приходната, така и по разходната част на бюджета на ЕС. Такива принципи и правила биха 

били, например по приходната част на бюджета – прогресивен коефициент по вноските от 

държавите-членки, а по разходната част – автоматични прогресивни стабилизатори. 

Важната полза от такива автоматични прогресивни стабилизатори би се състояла в това, че 

колкото те са по-ефективни, в толкова по-малка степен ще бъдат реално използвани, и ще 

действат по-скоро като резервни инструменти. 

 

Как да бъде приведена новата МФР на ЕС в съответствие с целите на 

сближаването и ценностите на равенството, демокрацията и правовата държавност? 

Исторически, това което се използва от икономически развитите държави като 

противодействие на поражданите от пазара социални неравенства, е прогресивността, най-

вече под формата на прогресивно данъчно облагане. Видни съвременни икономисти, също 

изтъкват възловото значение на прогресивността. Гълбрайт казва, че „за едно добро 

общество по-справедливото разпределение на доходите трябва да бъде основополагащ 

принцип на съвременната публична политика и за тази цел прогресивното данъчно облагане 

има централно значение“121. Пикети отбелязва, че „за да може да продължи да съществува 

модерната социална държава, от основно значение е тя да съхрани един минимум на 
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прогресивност в данъчната си система“122. Стиглиц говори за „автоматични прогресивни 

стабилизатори“123. 

За да бъде спазено изискването по Член 175 ДФЕС за това всяка политика и всяко 

действие на ЕС, както и функционирането на Вътрешния пазар, да съдействат за постигане 

на целите на сближаването, е необходима цялостна реформа на финансирането на ЕС с цел 

ограничаване на регресивността и въвеждане на прогресивност, както по приходната част – 

т.нар. „собствени ресурси“ на ЕС, така и по разходната част – финансирането на отделните 

политики на ЕС124.  

 

Регресивност или прогресивност по „собствените ресурси“ на ЕС 

Регресивността на сегашната система125 е свързана с няколко важни елемента. На 

първо място това е корекцията за Обединеното кралство, която разбира се ще отпадне при 

напускане на ЕС. Друг регресивен елемент, който е свързан с корекцията за Обединеното 

кралство, са намаленията на вноските на пет държави (всичките с висок БНД на глава от 

населението). По сега действащото решение за собствените ресурси на ЕС тези намаления 

също ще отпаднат в края на 2020 г., независимо от това дали Обединеното кралство напусне 

или не. Европейската комисия обаче предлага намаления на вноските на тези държави за 

нови пет години, за да не бъдат те „изправени пред внезапно и значително увеличение на 

националните си вноски“126. Друг регресивен елемент са вноските от държавите-членки на 

база ДДС. Като елемент с регресивно действие може да се смята и високият процент (20%) 

удръжка от събраните мита. 

Европейската комисия предлага три нови „собствени ресурса“ (на база корпоративно 

облагане, търговия с емисии и нерециклирани пластмаси) с цел намаляване на дела на 

вноската на база БНД, която играе остатъчна роля и има най-голям дял в приходите. 

Вноската на база БНД е пропорционална (нито прогресивна, нито регресивна) и – в  

 
122 [18] p.400 
123 [19] p.244 
124 [9]  
125 [8]  
126 [7]  
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сравнение с други регресивни собствени ресурси – е най-справедливият собствен ресурс на 

ЕС. Затова предложените три нови собствени ресурса имат по същество регресивен ефект. 

За да се превърне системата на собствените ресурси в прогресивна, следва да 

отпаднат регресивните елементи. Би могло също така да се предложи „прогресивен 

коефициент“ към вноската на база БНД, който да отразява процента на БНД на глава от 

населението на съответната държава-членка спрямо средния БНД на глава от населението 

за целия ЕС. 

Тъй като решението за собствените ресурси се взема с единодушие (в съответствие 

с Чл. 311 ДФЕС) от всички държави-членки, въвеждането на прогресивен коефициент на 

този етап е нереалистично. Ако обаче няма единодушие за ново решение по собствените 

ресурси, ще продължи действието си Решението на Съвета от 2014 г. По това решение 

намаленията за вноските на някои държави-членки изтичат през 2020 г. С това – и при 

напускане на Обединеното кралство с неговата специална корекция – системата на 

собствените ресурси на ЕС ще стане автоматично по-малко регресивна и по-справедлива, 

вкл. по-справедлива от това, което понастоящем се предлага от Европейската комисия. 

 

Прогресивност във финансирането на политиките на ЕС 

Прогресивност във финансирането на политиките на ЕС може да бъде внесена чрез 

„автоматични прогресивни стабилизатори“, по-специално чрез прогресивно национално 

съфинансиране. В селското стопанство, например, може да се предложи пълно 

изравняване на размера на преките плащания на площ за всички държави-членки, и 

въвеждане на прогресивно национално съфинансиране за държави-членки с брутен 

вътрешен продукт (БВП) на глава от населението над 90% спрямо средния за ЕС БВП на 

глава от населението (кохезионния праг по Протокол №28), което да нараства за 

съответната държава-членка в зависимост от отклонението на нейния БВП на глава от 

населението от средния за ЕС. По същия начин може да се подходи към развитието на 

селските райони: без национално съфинансиране до кохезионния праг от 90% спрямо 

средния за ЕС БВП на глава от населението и с прогресивно нарастване на националното 

съфинансиране в зависимост от отклонението на съответната държава спрямо средния за 

ЕС БВП на глава от населението.  
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В преговорите по новата МФР прогресивно национално съфинансиране би могло да 

се предложи за финансирането на повечето политики на ЕС или поне на онези, които заемат 

по-значителни дялове в бюджета на ЕС. То би могло да послужи за основа на постигането 

на компромис между тези държави-членки, които са „за“, и тези, които са „против“ 

нарастването на бюджета спрямо предходната МФР (която сега е около 1% от БВП на ЕС, 

като за бъдещата МФР Европейската комисия предлага 1,1%, а Европейският парламент – 

1,3%). 

Заключение: кой да предложи реформа на финансирането на политиките на 

ЕС? 

Заинтересовани от привеждането на финансовата система на ЕС в съответствие с 

основните цели и ценности на ЕС биха били държавите-членки от групата на „Приятелите 

на кохезията“, които включват 13-те най-нови държави-членки от средна и източна Европа 

и 4-те южни държави-членки Гърция, Португалия, Испания и Италия127. Те биха могли да 

използват Член 241 ДФЕС, според който „Съветът, като действа с обикновено мнозинство, 

може да поиска от Комисията да предприеме проучвания, които счита за уместни за 

осъществяването на общите цели и да му представи съответни предложения“. 
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Приложение 

Предложение за приемане на „Общонационална позиция по Многогодишната 

финансова рамка на Европейския съюз“ 

 

1. Необходима ли е общонационална позиция по МФР? 

Да, спешно, защото: 

Представеният от Европейската комисия пакет от законодателни предложения за 

МФР за 2021-2027 г., от която ще зависи към какво бъдеще ще тръгне Европейският съюз, 

не съответства на някои от основополагащите ценности и цели на ЕС и приемането му в 

този вид няма да съответства на българските интереси. Работата по този пакет в 

институциите на ЕС обаче напредва, като намерението на сегашната Комисия е МФР да 

бъде приета още преди края на нейния мандат през м.октомври.1 По много от 

законодателните предложения решенията ще се приемат с квалифицирано мнозинство в 

Съвета. Ето защо за отстояване на собствените позиции са необходими време и усилия за 

координирано взаимодействие с други държави-членки, които имат същите или сходни 

интереси.2 Ако това не се направи навреме, ще се окажем в същото положение, както в 

случая с пакета по мобилността. 

2. Основни опасности за бъдещето на ЕС в предложения от Комисията пакет по МФР 

за 2021-2027 

Основната опасност за бъдещето на ЕС, която крие  предложеният пакет, произтича 

от това, че той не допринася за преодоляването на икономическите, социалните и 

териториалните неравенства между държавите-членки, задълбочени от икономическата 

криза. Доколкото икономическото, социалното и териториалното сближаване и 

солидарността са измежду фундаменталните цели на Европейския съюз (Чл.3 ДЕС) и 

произтичат от такива основни ценности на Съюза като демокрацията и равенството (Чл.2 и 

Чл.9 ДЕС), те съставляват неразделна част от сега действащия „обществен договор“ между 

народите на Европейския съюз. Със своето предложение за следващата МФР Комисията на 

практика води към отказ от тези ценности и цели и налагането на друг модел на 

европейската интеграция и друг „обществен договор“ – без сближаване и без истинска 
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солидарност между държавите-членки. Такъв модел на интеграция, при който да отпадне 

залегналото в Чл.1 ДЕС „изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа“, 

предлагаше Дейвид Камерън, бившият министър-председател на Обединеното кралство. 

Вместо ЕС да се възползва от напускането на Обединеното кралство и отпадането 

на специалните намаления за него, както и за други държави-членки с висок БНД на глава 

от населението, за да намали регресивността и несправедливостта на финансовата система 

на „собствените ресурси“ на ЕС, сега се предлага възобновяване на намаленията за същите 

държави-членки и въвеждането на нови видове собствени ресурси, с които да се намали 

делът на вноските на база БНД, които съставляват най-справедливия собствен ресурс във 

финансовата система на приходите на ЕС. 

 При финансирането на секторните политики на ЕС не е спазено указанието по 

Чл.175 от ДФЕС за това не само кохезионната политика, но и другите политики и дейности 

на Съюза, както и осъществяването на Вътрешния пазар, да се съобразяват с целите на 

икономическото, социалното и териториално сближаване, като допринасят за тяхното 

осъществяване.  

Предлагайки финансирането на политиките, при разпределението на средствата 

между държавите-членки Комисията не се съобразява с принципа за солидарност, който, 

заедно с икономическото, социалното и териториалното сближаване, според Чл.3 ДЕС е 

измежду основните цели на Съюза и трябва да се насърчава от него. По-скоро изглежда се 

търси „съразмерна възвращаемост“ (‘juste retour’) между отделните държави-членки – 

принцип, който се следваше досега, макар никъде да не е отбелязан в Договорите и е в 

разрез с техните основни ценности и цели.3 

3. Какво може да се предложи на политическите сили, представени в Народното 

събрание и Европейския парламент, за една общонационална позиция по 

следващата МФР на ЕС? 

- България да предотврати4 по-нататъшното засилване на регресивността на 

сегашната система на „собствените ресурси“ на ЕС (като се противопостави на 

въвеждането на тавани по вноските на база БНД, на нови намаления на вноските на 

някои държави-членки с висок БНД на глава от населението, на нови видове 

„собствени ресурси“ с регресивен ефект – като тези предложени от Комисията и т.н.) 
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и да предложи, заедно с други заинтересовани държави-членки, въвеждането на 

прогресивен коефициент към вноската на държавите-членки на база БНД, отразяващ 

отклонението на съответната държава-членка от средния за ЕС БНД на глава от 

населението5. 

- България, заедно с други заинтересовани страни, да направи предложение (по Член 

241 ДФЕС6) за цялостна реформа7 на системата на финансиране на политиките и 

действията на ЕС с цел привеждането й в съответствие с основните цели и ценности 

на ЕС – такива като икономическото, социалното и териториалното сближаване, 

солидарността между държавите-членки, равенството, демокрацията и правовата 

държавност – по-специално чрез внасянето на прогресивност в системата на 

„собствените ресурси“ и във финансирането на политиките и действията на ЕС. Това 

може да бъде постигнато чрез комбинирането на прогресивен коефициент с 

национално съфинансиране, автоматични прогресивни стабилизатори и др.8 Така 

например по някои9 политики, като селскостопанската10 и регионалната, национално 

съфинансиране да има само за държави над определен праг (например с БНД на 

глава от населението над 90% от  средния за ЕС), а над друг праг (например за 

държави с БНД на глава от населението над 110% от  средния за ЕС) финансирането 

да става само с национални средства. Разпределението на средствата от бюджета на 

ЕС между държавите-членки да бъде заложено в самата МФР, а да не бъде предмет 

на дискреционни решения11 на Комисията или други органи за отделните случаи. 

Политиката на ЕС в областта на конкуренцията и сключваните споразумения за 

свободна търговия с трети страни (включително при напускане на ЕС) да бъдат 

съобразявани също така с ценностите на ЕС и с целите на икономическото, 

социалното и териториално сближаване между държавите-членки на ЕС. 

4. Как би могла да се приеме и изпълнява такава общонационална позиция по МФР? 

Общонационалната позиция би могла да се приеме от Народното събрание, като 

бъде предвиден и парламентарен контрол върху изпълнителната власт.12 По МФР – както и 

по всички засягащи интересите на България законодателни предложения и действия на 

институциите на ЕС – текущо да се информира Народното събрание за хода на 

обсъжданията в институциите на ЕС и по направените нови предложения. Народното 
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събрание на свой ред да обсъжда с българската общественост по-нататъшните действия на 

изпълнителната власт. При гласувания в съответните формати на Съвета на ЕС или в 

Европейския съвет министрите и Министерският съвет да вземат съгласието на Народното 

събрание (или на Комисията по европейските въпроси, заедно с компетентните комисии). 

Денчо Георгиев, Заместник-председател на Българската асоциация по 

международно право 

проф.Татяна Хубенова, Председател на Съюза на икономистите в България 

проф. Ирена Илиева, Директор на Института за държавата и правото при БАН 

Здравко Попов, Президент на Института за публична политика 

Любомир Кючуков, Директор на Института за икономика и международни 

отношения 

 

БЕЛЕЖКИ 

1. По решение на Европейския съвет от 20 юни 2019г. на заседанието си на 17-18 октомври 
т.г. той ще проведе обмен на мнения по МФР за 2021-2027 год., с цел да се постигне 
споразумение преди края на годината.  

2. Групата на „Приятелите на сближаването“ включва 16 държави, т.е. повече от 
половината от държавите-членки на ЕС: 13-те най-нови, присъединили се от 2004 г. до 
сега, както и Гърция, Италия и Португалия. Тези държави изразиха своите виждания по 
МФР за 2021-2027г. в своя съвместна декларация, приета в Братислава 29.11.2018г. 
(вж.:https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2018/11/Friends-of-Cohesion-Joint-
Declaration-on-the-MFF-2021-
2027.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=3632132704-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_29_05_20&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb
5-3632132704-189693517). Идеята за реформа на системата на финансиране на 
политиките  на ЕС (в посока към ограничаване на регресивността на системата на 
„собствените ресурси“ на ЕС и предвиждане на „автоматични прогресивни 
стабилизатори“, коефициент на прогресивност, прогресивно национално 
съфинансиране и т.н.) на практика би била една конкретизация и развитие на 
вижданията, изразени в Братиславската декларация, предлагайки инструментите за по-
ефективно и ускорено сближаване и конвергенция между държавите-членки на ЕС. 
Такава реформа на системата на финансиране на ЕС би помогнала и за „ребалансирането 
на Европа“, по-специално на отношенията между източните и западните държави-
членки, каквито са изразените намерения на председателката на новата Европейска 
комисия. Ако България желае да лансира идеята за реформа на системата на 
финансиране на ЕС тя следва да я предложи на „Приятелите на кохезията“ достатъчно 
време преди да е започнала подготовката за Европейския съвет през м.октомври, за да 
може да бъде представена от повече страни. 
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3. Следва да се има предвид, че на практика подходът за „juste retour“ не отчита други, 
нефинансови ползи от участието във Вътрешния пазар и членството в ЕС, които се 
отразяват най-добре в показателя за БНД на глава от населението.  

4. За да се приеме ново решение по „собствените ресурси“, каквото предлага Европейската 
комисия (COM(2018) 325 от 2.5.2018г.), е необходимо единодушно решение на всички 
държави-членки в Съвета (в съответствие с Чл. 311 ДФЕС). Ако няма единодушие 
продължава действието си Решението на Съвета 214/335 от 26 юни 2014 г. По това 
решение през 2020 год. изтичат намаленията за вноските на някои държави-членки. С 
това – и с напускането на Обединеното кралство с неговата специална корекция – 
системата на „собствените ресурси“ на ЕС ще стане автоматично по-малко регресивна 
и по-справедлива, вкл. по-справедлива от това, което предлага сега Европейската 
комисия. Премахване на всички корекции и намаления от 2001 г. се иска и в 
Декларацията на „приятелите на кохезията“ от 29.11.2018 г. 

5. Може също така да бъде предложено отпадането на вноската от държавите-членки на 
база ДДС, която също има регресивен ефект. 

6. Според Член 241 ДФЕС „Съветът, като действа с обикновено мнозинство, може да 
поиска от Комисията да предприеме проучвания, които счита за уместни за 
осъществяването на общите цели и да му представи съответни предложения. Ако 
Комисията не представи предложение, тя информира Съвета за причините.“ За 
предложение по Член 241 ДФЕС до Комисията са необходими гласовете на 14 държави-
членки, т.е. гласовете на „Приятелите на кохезията“ са напълно достатъчни. 

7. Такава реформа предполага преработване от новата Комисия на целия пакет от 
законодателни предложения по новата МФР за внасяне на прогресивност във 
финансирането на Вътрешния пазар и на всички политики и действия на ЕС, така че да 
се постигне съответствие с Член 175 ДФЕС. Ако „Приятелите на кохезията“  успеят да 
внесат предложение до Комисията по Член 241 ДФЕС, решаването на въпроса за 
размера на бюджета на ЕС (като процент от БВП на целия ЕС) би следвало да бъде 
отложен до представянето на преработения пакет по МФР от новата Комисия. 

8. Напр. финансови инструменти, като заеми с по-ниски лихви от ЕИБ. 
9. По възможност по всички основни и важни политики, вкл. миграционната, социалната, 

инвестиционната, отбранителната и т.н. и т.н. 
10. По която директните плащания за площ да станат еднакви за всички държави-членки, и 

по тях да има национално съфинансиране само за страни с БНД на гл.от нас над 90% от 
средния за ЕС.  

11. Предложеният от Европейската комисия пакет по МФР за 2021-2027 г; предвижда 
увеличени възможности за дискреционни решения (вкл. под формата на „гъвкавост“), 
със значителни преразпределителни последствия. Така би се увеличила и без това 
огромната изпълнителска власт на Комисията, в ущърб на едно добро разделение на 
властите на ЕС в съответствие с принципа за правовата държавност, което би довело и 
до задълбочаване на демократичните дефицити на ЕС (вж.: http://ssp.amu.edu.pl/wp-
content/uploads/2019/06/ssp-2019-2-07.pdf ) 

12. КЕВКЕФ би могла да предложи на Народното събрание да приеме Позиция на България 
по МФР, както и то да  наложи парламентарна резерва по пакета от законодателни 
предложения на Европейската комисия за новата МФР.  
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ЕВРОПЕЙСКАТА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА СЛЕД 2020 ГОДИНА: 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ 

 
доц. д-р Ирена Николова 

 
Резюме:  
Европейският икономически и паричен съюз се представя като следващата стъпка 

на интеграцията за държавите-членки, което предвижда въвеждането на единната 
европейска валута като официално платежно средство за тези държави. В значителна 
степен това гарантира стабилността за изпълнение и на останалите европейски 
политики, а и запазването на еврото. Затова Европейската централна банка съвместно 
с националните централни банки предприемат мерки за подкрепа на единната валута на 
международните пазари като част от провежданата парична политика, включително и 
чрез прилагане на новоприетите механизми за надзор и финансиране при кризи.  

Целта на доклада е да представи възможностите за развитие за европейската 
парична политика след 2020 година и мястото на България в тази политика. Конкретните 
задачи на настоящия доклад са свързани с два основни въпроса: 1. настоящото състояние 
на прилаганата парична политика и обвързаността и с останалите икономически 
политики; 2. представяне на сценарии за развитие на паричната политика, съобразена с 
тенденциите в международната икономика и мястото на България. 

 
Ключови думи: Европейски икономически и паричен съюз, евро, еврозона, парична 

политика, Европейска централна банка 
 

 

1. Състояние на паричната политика на Европейския съюз и отражението 

върху останалите икономически политики  

Приемането на еврото като официално платежно средство и прилагането на 

паричната политика на Европейския съюз (ЕС) се приема като следващ етап на 

интеграцията на страните-членки. Макар и критикувана и изправена пред финансови кризи 

тази политика показа за последните 20 години, че може да запази еврото като втората най-

търгувана и ползвана валута и да съхрани стабилността на еврозоната.  

За устойчивото реализиране на паричната политика на ЕС ключово значение имат 

европейските икономически политики, и то в „равномерното и хомогенно“ прилагане на 

инструментите на тези политики във всички държави-членки. В случаите, когато се говори 

за прилагането на финансиране и политики на „различни скорости“, разделяне на център-

периферия или „диференциран подход“ е възможно различията между отделните държави 
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да се увеличат, а това не поставя в изгодна позиция единната валута на международните 

пазари.  

Това са едната група въпроси, които представят възможности за дискутиране и 

обсъждане за бъдещото развитие на Европейския съюз след 2020 година, но не са 

единствени. Не могат да се пренебрегнат проблемите, пред които са изправени 

институциите на Европейския съюз по отношение на „външни“ фактори, влияещи на 

Европа, като отражението на мигрантската криза върху европейския бюджет, а оттам и 

върху финансирането на основните приоритети за съответния програмен период.  

На следващо място, това е състоянието на международната икономика, което се 

проявява особено динамично по отношение на европейската търговска политика чрез 

сключването на споразумения с ключови за Европейския съюз партньори. Но не бива да се 

забравя и конкуренцията на европейската с останалите водещи или развиващи се 

икономики в света и тяхното интензивно развитие, независимо от вътрешните въпроси за 

разрешаване на Европа. 

Фигура 1. Хармонизиран индекс на потребителските цени (HICP) в еврозоната, 

м. януари 1997 г. – м. ноември 2019 г. (годишен темп на изменение, сезонно неизгладени 

данни) 

 

Източник: European Central Bank  
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Паричната политика, провеждана от ЕЦБ през последните десет години бе изправена 

пред две сериозни кризи: глобалната икономическа криза и дълговата криза в някои от 

държавите на еврозоната. Това бе предпоставка за ползването не само на традиционните 

инструменти на паричната политика (конвенционални мерки) (European Central Bank, 2004), 

но и за въвеждането на нови неконвенционални мерки (Bank for International Settlements, 

2019), (Sanchis i Marco, 2014). Чрез тях бе постигната стабилността на еврозоната и бе 

запазено ценовото равнище (Фигура 1). Наличието на инфлация в икономиката се дължи 

както на промяната в цените, така и на други фактори като структурни изменения, 

ценообразуване в отделни икономически сектори и др. (Ралева, 2013).  

По отношение на нивата на инфлация и тяхното поддържане под и близо до 2% в 

средносрочен план, ЕЦБ няма сериозни притеснения след дълговата криза от 2010 г., когато 

те са под и около това ниво. След въвеждането на новите механизми след 2012 г., 

подкрепящи паричната политика като Единния надзорен механизъм и Европейския 

стабилизационен механизъм, нивото на инфлацията в еврозоната се запазва относително 

стабилно около избрания праг от 2% (Фигура 1). Освен тях, неконвенционалните мерки на 

ЕЦБ също имат стабилизиращ ефект върху инфлацията, която е основна цел на ЕЦБ и на 

паричната политика.  

В литературата при разглеждане на въпросите, свързани с инфлацията, се анализира 

дали ниските нива всъщност не спират развитието на икономиката. Особено валидно е това 

за държавите от еврозоната, които се стремят към поддържането на ниски, дори близки до 

нулата нива на инфлацията. (Blot, Creel, Hubert, 2019). Едно от предизвикателствата през 

ЕЦБ е именно преодоляване на ниските нива на икономически растеж на страните в 

еврозоната, като сред разглежданите и анализирани варианти за това е инфлацията, т.е. дали 

да се продължи със запазването на ниски нива на инфлация и икономически растеж или да 

се избере друг подход. В случая, ролята на централната банка е насочена към включване на 

новите неконвенционални инструменти за стимулиране на икономическото развитие.  

От набора неконвенционални мерки представлява интерес политиката по 

прилагането на отрицателни лихви, която е въведена от централната банка и променя 

паричния поток до момента. Например, при отрицателен лихвен процент по депозитите се 

очаква плащане към банката, а не предоставяне на лихва на клиента за съхраняването на 
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паричните средства за даден период. Преди настъпването на двете кризи се ползваха 

положителни лихвени проценти, които дори и близо до 0% се запазваха със знак „+“.   

Когато централната банка запази тенденцията на близки до нулата и отрицателни 

лихвени проценти, то очаквано това ще се отрази не само на търговските банки, но и на 

крайните потребители като домакинства и бизнес. В еврозоната нивата на лихвените 

проценти по депозитите са под 1% от 2008 г. с устойчива тенденция на спад и доближаване 

до нулата. Това се отнася предимно за овърнайт-депозити и за тези до една година падеж.  

На Фигура 2 са представени лихвените проценти по кредити и депозити с различен 

падеж на търговските банки в еврозоната от началото на 2003 г. до м. октомври 2019 г. ЕЦБ 

въвежда отрицателните лихвени проценти като мярка срещу кризите, но търговските банки 

успяват да запазят ниски нивата и по кредити, и по депозити, и то с положителен знак. 

Въпреки това, от средата на 2019 г. при депозитите с падеж до 1 година се въвеждат 

отрицателни стойности на лихвените проценти, като овърнайт-депозитите са на нива от 

0.03% и 0.02%.  

 

Фигура 2. Лихвени проценти по кредити и депозити на банките в еврозоната за 

периода м. януари 2003 г. – м. октомври 2019 г., в проценти, месечни данни 

 

Източник: European Central Bank  
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При депозитите с падеж над 2 години от 2015 г. досега лихвените проценти са под 

1%, като се запазва тази тенденция до м. октомври 2019 г.  

Ефектът от въздействието на отрицателните лихвени проценти трябва да се търси 

по-скоро в средносрочен план върху останалите политики на ЕС, отколкото в краткосрочен. 

Причината за това е, че от момента на прилагане на тази мярка до нейното отражение върху 

реалната икономика, е необходимо време и очакваните резултати от централните банки се 

проявяват до 2-3 години. Освен това, от момента на обявяване на прилагането на политиката 

на отрицателни лихвени проценти в краткосрочен хоризонт се търси постигането на 

психологически ефект чрез успокояване на пазарите и възвръщане на доверието към еврото.  

Освен лихвените проценти по депозитите, както е представено и на Фигура 2, има 

спад при лихвените проценти по кредитите, предоставяни от търговските банки в 

еврозоната на домакинства и бизнес. Това прави по-изгодни кредитите, но предвид 

състоянието на бизнес средата след двете кризи, несигурността се запазва.  

Поради начина на действие на политиката на отрицателни лихвени проценти, се 

счита, че наподобява традиционните инструменти на централните банки. Въпреки това, бе 

запазено нивото на инфлация в изискваните нива.  

Предприетите действия в областта на паричната политика се отразиха и върху 

останалите общи политики на ЕС за периода след двете кризи. Пряко засегната се оказа 

бюджетната политика, поради необходимостта от преразглеждане на начина на 

функциониране на Европейския икономически и паричен съюз и осигуряването на 

допълните средства за финансиране на дълговите проблеми на някои от страните в 

еврозоната като Ирландия, Испания и Португалия. След създаването на Европейския 

стабилизационен механизъм, въпросите за осигуряване на ликвидни средства за отделните 

държави в еврозоната отпадна от бюджетната политика. Наред с това отново бе постигнат 

т.нар. психологически ефект върху пазарите, което доведе да намаляване на натиска върху 

еврото.  

Макар и в средносрочен план, всички останали политики също бяха засегнати и 

продължават да се влияят от предприетите мерки в областта на паричната политика. 
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Осигуряването на стабилността на еврозоната и поддържането на инфлацията до и около 

определено ниво предполага наличието на синхрон при изпълнение на икономическите 

политики.  

 

2. Сценарии за развитие на паричната политика на ЕС и мястото на България  

Паричната политика е част от останалите политика на ЕС и както бе посочено е 

свързана с тях. Трябва да се има предвид, че тя се разглежда като следваща необходима 

степен на интеграция на държавите в ЕС и за да е хомогенна и с устойчиви резултати е 

необходимо съгласуване с останалите политики. Различията между отделните държави не 

са само по отношение икономическата, фискалната и паричната кохезия, а и спрямо 

останалите ключови политики като сигурност, външни въпроси, миграция и др., където 

същото се проявяват разнопосочни действия. Предизвикателствата пред ЕС и еврозоната 

изискват решения за изпълнението на политиките и постигането на сближаване, и то с по-

бързи темпове.  

Възможностите за развитието на паричната политика могат да се разглеждат 

по отношение на институциите и на прилаганите инструменти за нейното изпълнение. 

Институционалната структура в значителна степен определя начина на провеждане на 

политиката и най-вече нейната независимост и средствата, с които разполага, за да бъде 

прилагана ефективно. Освен това, запазването на настоящата институционална структура 

се разглежда като „твърде скована, за да бъде устойчива в дългосрочен план“ (Demertzis, 

Pisani-Ferry, Sapir, Wieser, Wolff, 2018).  

Сценариите за еврозоната и за паричната политика и съчетанието с останалите 

политики спрямо институциите включват няколко възможности, като 1. Увеличаване на 

правомощията на ЕЦБ чрез паричната политика на ЕС, но запазване на самостоятелността 

на държавите-членки по отношение на икономическата и фискалната политика; 2. 

Наднационално управление на европейската парична политика, което включва и съвместни 

икономическа и фискална политики и споделяне на риска в случай на асиметрични шокове 

(Houbenova, 2019); 3. Модел „Европа на концентричните кръгове“, който се състои от 

кръгове, определящи нивото на интеграция на държавите в ЕС и съответно наличието на 

по-малка и по-голяма степен на интеграция; 4. Модел „Европа на клубове“, който 
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предоставя по-голяма гъвкавост при избора на интеграция при отделните политики без да 

се съобразява със степента на кохезия на дадена държава и 5. Хибриден модел, при който 

се съчетават два модела „Европа на концентричните кръгове“ и „Европа на клубове“ 

(Demertzis, Pisani-Ferry, Sapir, Wieser, Wolff, 2018).  

Паричната политика при прилагане на традиционните инструменти за поддържане 

на нивото на инфлацията в определени граници и за запазване на стабилността на еврото на 

международните пазари, можеше до 2007-2008 година да се справи успешно с различните 

кризи и предизвикателства. След това без въвеждането на нови мерки, и институционални, 

и по отношение на инструментите, не би било възможно да се преодолеят и двете кризи.  

При посочените институционални сценарии, за инструментите на паричната 

политика зависи до каква степен са икономически хомогенни държавите, за да могат да се 

приложат адекватни мерки. При моделите, в които се запазва съставът на еврозоната, но се 

въвеждат нови правила за икономическата и фискалната политика, инструментите на ЕЦБ 

могат да комбинират едновременно конвенционални и неконвенционални такива.  

Но при посочените институционални сценарии на различни комбинации от държави 

по клубове и кръгове, то прилагането на инструментите на паричната политика ще е 

насочено само към т.нар. вътрешен кръг от държави, които са със сходна степен на 

икономическо развитие. Съвсем различно и доста по-сложно е комбинирането на различни 

клубове по степен на интеграция от институционална гледна точка. Това би допринесло и 

за усложняване на избора на мерки на паричната политика, които да се подберат за 

отделните клубове, ако в тях има държави, приели еврото като свое официално платежно 

средство.  

Освен това, според някои автори, броят на инструментите на ЕЦБ трябва да бъде 

преразгледан и ограничен (Claeys, Demetrtzis, Papadia, 2019), тъй като някои са имали 

въздействие само в краткосрочен план. По този начин може да се види кои от тях вече са 

неефективни и ако е необходимо да бъдат въведени нови, които да подпомогнат ЕЦБ в 

изпълнението на нейните цели.  

Анализирайки България, то трябва да се отбележи, че страната е в паричен съвет над 

20 години, като той допринесе за стабилизирането на финансовата система (банкови и 

небанкови институции) и допринесе за създаването на прогнозируемост на бизнес средата. 
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Предвид избрания фиксиран валутнокурсов режим, централната банка не провежда своя 

парична политика. Промяната на паричния съвет се очаква да се реализира при приемане 

на еврото като официално платежно средство, като от фиксиран се премине към плаващ 

валутнокурсов режим (Николова, 2016).  

Паричният съвет и липсата на парична политика водят и до провеждането на 

фискална политика като единствен инструмент в тази област (Тодоров, 2014). България 

следва стриктно спазването на критериите от Маастрихт и фискалните изисквания, особено 

след 2010 г., което води до още по-рестриктивна фискална политика (Houbenova, 2019). 

Освен това от ключово значение е дейността на институциите и техните адекватни действия 

по отношение не само на паричната политика, когато тя е налице, но и на останалите 

икономически политики (Minassian, 2017). Всяко действие в посока недоверие към 

институциите от страна на български и чуждестранни инвеститори увеличава 

политическият риск в България и създава допълнителни предизвикателства (Маринова, 

2015). 

Действията по приемане на страната в Европейския валутнокурсов механизъм 

(ERM2), предполагат и продължаване на рестриктивната фискална политика, изпълнявана 

до момента и запазване на паричния съвет до приемане на еврото като официално платежно 

средство. Предвид възможното членство в еврозоната и прилагане на паричната политика 

на ЕЦБ и в България, предизвикателствата и възможностите по отношение на институциите 

и мерките на тази политики се отнасят и до страната.  

 

Заключение 

Паричната политика на ЕС към момента е изправена пред следните 

предизвикателства, които могат да се разделят на две основни групи (Николова, 2018): 

вътрешни (възникват в еврозоната и ЕС) и външни (те са „привнесени“ от състоянието на 

световната икономика). Към вътрешните се отнасят: 1. Конвергенцията в ЕС и еврозоната; 

2. Изпълнението на критериите от Маастрихт за всички държави в еврозоната след 

присъединяването им към нея; 3. Структурните реформи в ЕС; 4. Отражението на дълговата 

криза от 2010 г. и въпросите с нивата на външния дълг на държавите в еврозоната; 5. 

Напускането на ЕС от Великобритания (Брекзит). 
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Водещите външни предизвикателства, имащи отношение към стабилността на 

еврото и провежданата парична политика от Европейската централна банка (ЕЦБ) са: 1. 

Финансови и икономически кризи извън ЕС и еврозоната; 2. Миграционните вълни към ЕС; 

3. Разпространението на дигиталните и виртуални валути; 4. Процеси и тенденции в 

международната икономика, които се отразяват върху еврото и паричната политика. 

Разгледаните въпроси за поддържането на инфлацията, отрицателните лихвени 

проценти като част от неконвенционалните мерки на паричната политика, както и 

сценариите за развитието на институциите в ЕС представят само част от актуалната картина 

пред бъдещото развитие на паричната политика на ЕЦБ. Посочените предизвикателства не 

изчерпват списъка от вътрешни и външни проблеми, които засягат провеждането на общите 

политики на ЕС и конкретно на паричната политика. Така или иначе, паричната политика и 

еврото вече 20 години се прилагат и формират еврозоната, независимо от съществувалите 

до момента предизвикателства в международната среда, а и вътре в ЕС, особено по 

отношение на скептицизма за оцеляването на единната валута.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НОВИТЕ ФОРМИ 
НА ЗАЕТОСТ В ЕС И РАБОТАТА ПРЕЗ ПЛАТФОРМА 

 

гл. ас. д-р Моника Моралийска 

 
Резюме 
 
Бързият напредък в информационните и комуникационни технологии добави ново 

измерение на работните места и професиите, правейки ги по-гъвкави и позволявайки на 
работниците да изпълняват задълженията си по всяко време и навсякъде. В допълнение 
бурният процес на дигитализация и свързаните с нея нови технологии имат значителни 
ефекти върху пазара на труда, сред които е появата на нови форми на заетост и 
развитието на заетостта през цифрови платформи. Тези явления има своите предимства 
и недостатъци за работещите. Настоящият доклад проучва и анализира положителните 
и отрицателните ефекти от новите форми на заетост и социалните предизвикателства 
пред неговото разпространение. 

 
Ключови думи: заетост, нестандартни форми на заетост, работа през 

платформа, социална защита, Тelework/ICT-mobile work, ЕС 
 
Бързият напредък в информационните и комуникационни технологии (ИКТ) добави 

ново измерение на работните места и професиите, правейки ги по-гъвкави и позволявайки 

на работниците да изпълняват задълженията си по всяко време и навсякъде. ИКТ създадоха 

нови възможности за организиране на работата, които имат своите предимства. Официално 

навлязоха понятията работа, осъществява чрез телекомуникации (Telework) и работа, 

осъществява мобилно чрез ИКТ (ICT-mobile work).  

През последните години дигитализацията допълнително ускорява внедряването на 

нови модерни технологии в работата и начина на живот. Сред тях се разграничава силно 

навлизането на изкуствения интелект, автоматизацията и роботизацията и тяхното 

въздействие върху труда, професиите и начина на работа.  

Трудно е да се разграничи въздействието на изкуствения интелект, роботизацията и 

цифровизацията, тъй като те са вградени в едни и същи продукти и услуги и са свързани 

помежду си. Въпреки това, следва да се направи уточнението, че разгръщането на 

технологиите за автоматизация и изкуственият интелект се основават и активизират от 

различните компоненти на цифровизацията на икономиката (мобилни интернет връзки, 

широко използване на смартфони и лаптопи, облачни услуги и др.) 
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Четвъртата индустриална революция е различна от предходните не само заради 

технологиите, на които почива. Дигитализацията е стимулиращ фактор за автоматизацията 

на производството на стоки и услуги и се изявява като средство за нейната реализация), 

докато изкуственият интелект има потенциала да промени правилата на играта за цели 

индустрии и професии, оказвайки изключително силно въздействие на пазара на труда. 

Бързият технологичен прогрес и дигитализацията водят до силна автоматизация на 

производството и замяната на човешкия труд с роботи не само в нискоквалифицирания 

труд, но вече и в много висококвалифицирани дейности, където машините се справят по-

бързо, точно и успешно. Внедряването на най-новите технологични възможности като 

интернет на нещата, изкуствен интелект и др., в производството създава нови възможности 

и за производителя, и за клиента, но също така налага и необходимостта от различна и 

високообразована работна ръка, притежаваща специфични знания и умения. Докато 

рутинните задачи са във все по-голяма степен автоматизирани, намалява търсенето на ниско 

и неквалифициран труд, а нараства търсенето на висококвалифицирани специалисти, които 

разработват и оперират с тези технологии.  

Преки ефекти от тези процеси са загуба на определени работни места, но и 

създаването на нови такива, много от които несъществуващи досега, промяна в изискваните 

умения на пазара на труда и търсенето на по-високи и по-специфични квалификации, 

появата на нови форми на заетост, различни от стандартния трудов договор на пълен 

работен ден, увеличаване на неравенството на заплащането на високо и 

нискоквалифицирания труд и др. (Moraliyska, 2019). 

Фигура 1. Ефекти от дигитализацията върху заетостта и работните места 

 

 

 

 

 

Източник: Moraliyska, 2019 
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На фигура 1 са представени основните ефекти от дигитализацията и навлизането на 

новите технологии върху трудовите пазари и заетостта. От една страна имаме като пряк 

ефект автоматизацията на труда, която води до загуба на работни места, свързан с рутинни 

задачи, чието изпълнение лесно се замества от роботи. Секторите, изложени на най-голям 

риск, са тези, които включват рутинни задачи, например нискоквалифицирания труд в 

производството, както и занаятчийските и чиновнически професии. От друга страна, се 

създава нова заетост и нараства търсенето на работна ръка в професионални категории, 

които не са съществували преди. 

 

Същност и разпространение на Тelework/ICT-mobile work (T/ICTM) 

В научните изследвания и работните доклади на международните и европейски 

организации и институции официално навлязоха понятията „работа, осъществявана чрез 

телекомуникации“ (Telework), т.е. от разстояние, и „работа, осъществявана мобилно чрез 

ИКТ“ (ICT-mobile work). В настоящия доклад се ползват английските термини и техните 

абревиатури. 

Разпространението на T/ICTM в ЕС е свързано пряко с технологичното развитие в 

различните държави членки, но и със съществуващите икономически структури в страната 

и с възприетата култура на работа. Сред страните с високо навлизане на T/ ICTM в ЕС са 

Финландия, Холандия и Швеция, а в света лидери са САЩ и Япония. Средно в ЕС през 

2017 г. около 17% от служителите са ангажирани в T/ICTM, като по-голям дял от тях 

работят така от време на време, не редовно. Най-често професионалистите и мениджърите 

изпълняват такъв вид труд, но той е разпространен и сред чиновниците и търговските 

работници. По отношение на пола, като цяло мъжете са по-склонни да извършват T/ICTM 

работа, отколкото жените, но жените извършват по-редовно работа от дома от мъжете 

(Eurofound, 2017).  
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Фигура 2. Дял на заетите в T/ICTM работа в ЕС, по категория и страни, в %, 

2018 г. 

 

 Редовна работа чрез телекомуникации (telework), базирана вкъщи  

 Редовна високомобилна работа, осъществявана чрез ИКТ (Т/ICTM) 

 Спорадична високомобилна работа, осъществявана чрез ИКТ (Т/ICTM) 

Източник: Eurofound, 2017 

Фигура 2  показва честотата на T /ICTM работата в 28-те държави членки на ЕС. По-

висок дял на заетите в такъв вид работа са скандинавските страни, където работещите 

използват ИКТ постоянно или почти през цялото време, и работят, в различна степен, извън 

помещенията на работодателя. Други страните със сравнително висок дял на работниците, 

изпълняващи T/ ICTM  работа, са Белгия, Франция, Холандия и Обединеното кралство 

(Eurofound, 2017). 

Разликите по страни в разпространението на този вид заетост се дължат на 

комбинация от фактори, като: афинитетът на страната към технологиите, наличността и 

качеството на нейната технологична инфраструктура, културата на корпоративно 

управление и стремежът към по-висока производителност във фирмите, нуждите на 
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служителите за пространствена и времева гъвкавост, както и за съчетаване на работата със 

семейните ангажименти и др. 

По икономически сектор разпределението е закономерно, тъй като в секторите, 

изискващи служителят да работи на работното място с цел изпълнение на задачи (като 

производство), делът на T/ICTM заетостта е сравнително нисък (с изключение на 

мениджърите), докато секторите с висока зависимост от ИКТ и с по-голяма гъвкавост по 

отношение на работното местоположение показват високи дялове на T/ ICTM заетост.  

В Холандия през 2014 г. T/ ICTM заетостта е най-разпространена в следните сектори: 

информация и комуникация (42%), финансови и застрахователни дейности (36%) и 

професионални, научни и технически дейности (28%) (CBS и TNO, 2014). В Испания този 

вид работа е по-разпространена в сектора на услугите, а в Швеция работата от разстояние е 

силно свързана с професиите с висок статус в сектора за услугите. Като цяло в Европа T/ 

ICTM работата е по-изразена в сектора на информационните технологии, финансовите 

услуги, услугите като цяло, както и в публичната администрация (Eurofound, 2017). 

 

Предимства и недостатъци на T/ICTM работата за икономиката и работещите 

Сред предимствата на T/ICTM работата могат да се изтъкнат следните: 

 Хората могат да изберат да работят там, където разходите им за труд и живот са по-

ниски и/или качеството на живот е по-високо; 

 Могат да бъдат създадени работни места в по-слабо развити региони, което да 

допринесе за по-голямо икономическо и социално сближаване на регионите и 

страните; 

 Може да се очаква намаляване на разходите за труд чрез локализиране на онлайн 

услуги, където трудът е евтин, което е ключов фактор за икономическото развитие; 

 Този вид работа позволява увеличаване на участието на пазара на труда от уязвими 

групи (хора с увреждания, жени, хора, грижещи се за деца/възрастни); 
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 Успешното участие в глобализираната икономика ще зависи все по-малко от това 

къде живеят хората и все повече от скоростта и качеството на тяхната интернет 

връзка; 

 Най-голямото предимство се свързва с гъвкавостта на тези форми на работа. 

Повишената гъвкавост се възприема като положителна характеристика на 

качеството на работните места. Тя дава на работниците по-голяма самостоятелност 

и контрол, като им позволява да комбинират работата с различни житейски ситуации 

и да правят избор според индивидуалните си предпочитания. От своя страна, това 

потенциално повишава производителността, като същевременно позволява и по-

добър баланс между професионален и личен живот на работещите. 

Недостатъците на T/ICTM работата се свързват с: 

 При тези форми на работа често хората работят по-дълги часове или с по-голяма 

интензивност; 

 Понякога работещите се чувстват под натиск да вършат повече работа в замяна на 

гъвкавостта, осигурена от работодателя, или поради прекомерно натоварване 

(поради  организацията на работата, или желанието на работника да докаже, че се 

справя); 

 Често работещите работят, дори когато са болни (в още по-голяма степен, когато са 

у дома). Свързва се със страха на служителя от негативни последици при неявяване 

на работа; 

 Работниците от вкъщи често страдат от висок стрес, тревожност, разстройства на 

съня, главоболие и напрежение в очите (Eurofound, 2017). 

Факторите, които предизвикват нарастване на разпространението на T/ICTM 

работата са двустранни – както от страна на търсенето от работещите, така и от страна на 

работодателите. 

От страна на търсенето на работна ръка: 

 дигитализацията позволява на фирмите да възлагат по-лесно работата си; 

 фирмите пестят от договаряне на специализирани работници за конкретни дейности; 
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 нарастващото неравенство на заплатите може да накара фирмите да изнасят 

дейности като наемат външни работници с по-ниски заплати за неспецифичните 

дейности; 

От страна на предлагането на работна ръка: 

 предпочитание за алтернативни условия на работа или гъвкавост на работното място 

(по-често срещано сред възрастните и високо образованите работници); 

 По-големи възможности за баланс между професионалния и личния живот; 

 Нови възможности за квалифицирани лица да започнат онлайн микро-бизнес. 

Като пряк резултат от процеса на все по-широко разпространение на гъвкавата 

заетост е повишаването на разнообразието от споразумения, уреждащи трудовите 

отнощения между работници и работодатели. Появяват се нестандартни форми на заетост, 

заетост на непълно работно време, временна заетост, увеличава се броят на самонаетите и 

на работещите през платформа.  

 

Работа през дигитална платформа 

Работата през дигитална платформа (Platform work) е нова форма на заетост, която 

бързо се разпространява и утвърждава на пазара на труда в световен мащаб. Тя представлява 

нова форма на заетост, появила се в Европа преди около десетилетие. Днес постоянно 

възникват нови платформи, а за най-големи онлайн платформи се считат Uber, Deliveroo и 

Amazon Mechanical Turk 

Основните характеристики на работата през дигитална платформа са следните: 

• Платената работа се организира чрез онлайн платформа, в която се срещат търсенето 

и предлагането на работа; 

• Участват три страни: онлайн платформата, клиентът и работникът; 

• Целта е да се изпълняват конкретни задачи/ да се решават конкретни проблеми; 

• Работата се възлага на външни изпълнители или се договаря навън; 

• Работата се разделя на задачи;  
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• Услугите се предоставят при поискване. 

Работата през платформа може да се извършва онлайн или на място (лично). Най-

често изпълняваните задачи включват: професионални задачи (напр. разработка на софтуер 

или графичен дизайн), транспорт (напр. превоз на хора или доставка на храна), домакински 

задачи (напр. почистване), онлайн задачи (напр. маркиране на изображения на уеб 

страници) и др. Професионалните услуги са най-разпространеният вид работа през 

платформа, сред които разработка на софтуер, анализиране на данни, дизайн, писане на 

текстове, преводи и консултации.  

Видът на задачите, които се предлагат и изпълняват през платформа, варират в 

различните държави членки на ЕС. В повечето страни по-малките задачи доминират, но има 

и страни, в които по-мащабни дейности се възлагат и извършват през платформа, какъвто е 

случаят с България (по-специално задачи в областта на ИКТ) и в Холандия (онлайн задачи). 

Превозът на хора (с услуги, подобни на таксиметровите услуги на Uber) или стоки (по-

специално доставка на храна) е често срещан вид заетост през платформата в ЕС. 

Работниците, които биват ангажирани през дигитална платформа, извършват и домакински 

задачи (като почистване, градинарство и поддръжка), но този вид дейност е по-слабо 

разпространен от професионалните задачи и транспортните услуги (Eurofound, 2018). 

 

Рискове и достъп до социална защита при заетост през платформа 

Самостоятелната заетост и нестандартните форми на труд представляват значителен 

дял от пазара на труда в ЕС. През 2016 г. 14 % от заетите в ЕС са били самостоятелно заети 

лица, 8 % са били временно наети на пълно работно време, 4 % - временно наети на непълно 

работно време, 13 % - наети с безсрочен договор на непълно работно време и 60 % - наети 

с безсрочен договор на пълно работно време. Степента на използване на нестандартните 

форми на заетост и самостоятелната заетост варира широко в различните държави членки, 

региони и сектори, както и между поколенията - делът на работещите на възраст между 20 

и 30 години, които работят на временни договорни споразумения, на друг вид договор или 

без договор, е два пъти по-висок в сравнение с останалите възрастови групи (Европейска 

комисия, 2018).  
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Основният социален проблем за работещите през платформа произтича от техния 

правен статут като работници. Поради смесените характеристики на този вид заетост тя не 

се вписва в рамките на традиционните трудови правоотношения, а често платформите 

използват тези ниши в трудовото законодателство, за да максимизират печалбата си, 

прилагайки минимални социални стандарти, включващи минимална заплата, платен 

годишен отпуск/отпуск по майчинство и социалноосигурителни права. 

Най-често работата през платформи в ЕС не е регламентирана в системите за 

социално осигуряване, както и повечето нестандартни форми на заетост. Регулирането на 

работата през платформа в ЕС варира, като някои държави членки определят, че съществува 

трудово правоотношение, докато други дефинират работещите през платформа като 

независими изпълнители. Разминавания има и решенията на различните национални 

съдилища в държавите членки. Други държави не регулират конкретно трудовия статус на 

работещите през платформа. В резултат от това, условията на платформите определят 

техния трудов статус и работещите често се класифицират като самонаети лица. Това има 

значителни последици за тяхната социална закрила, защото ако са наети като стандартни 

работещи, социалните им осигуровки биха се споделяли с платформата или с клиента, но 

като самонаети лица те трябва сами да си покриват осигуровките си или да се съгласят да 

приемат непълна социална защита, което е силно неблагоприятно, особено за работещите 

единствено през платформа.  

Следователно, въпреки, че динамиката, генерирана от дигитализацията, предлага 

много възможности, тя води и до голямо предизвикателство за адаптиране на системите за 

социална сигурност, които да отговорят на бързопроменящия се, мобилен и сегментиран 

пазар на труда. Предизвикателство е как за новите форми на заетост да се запазят 

традиционните системи за социално осигуряване. Стъпка напред в това отношение е 

препоръката на Европейската комисия128, макар и с необвързващ характер, за достъп до 

социална закрила на работниците и самонаетите. Тази препоръка цели да изпълни на 

практика принцип 12 от Европейския стълб на социалните права, според който „независимо 

от вида и продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и при 

 
128 Европейска комисия, 2018. Предложение за препоръка на Съвета относно достъпа на работниците и 
самостоятелно заетите лица до социална закрила {SWD(2018) 70 final}. COM(2018) 132 final, 2018/0059(NLE). 
Страсбург, 13.3.2018 
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съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, имат право на подходяща социална 

закрила“, както и да допринесе към изпълнението и на други принципи на същия стълб като 

тези на „сигурна и гъвкава заетост“, „обезщетения за безработица“, „достъп до 

здравеопазване“ и „доходи и пенсии за старост“.  

Опит в регулирането в това отношение вече има Испания, където три съдилища 

определиха решение относно заетост през платформа в полза на съществуването на трудово 

правоотношение. Първото решение, постановено през юни от Социалния съд на Барселона, 

представлява първото колективно дело срещу онлайн платформа в Испания. В него за 

лицата, които доставят поръчани през платформата на Deliveroo стоки, се определя, че не 

са самостоятелно заети лица, защото нямат самостоятелност и следователно трябва да се 

считат за „работници“. 

Другите два случая се отнасят до дело, заведено от испанския социалноосигурителен 

орган срещу Roodfod Spain SL (отново Deliveroo). При тях се приема, че лицата-доставчици 

са извършвали услуга при организирани условия, ръководени от компанията, която е имала 

единствен контрол върху марката „Deliveroo“, онлайн платформата и цялата информация, 

свързана с нея. Критерият „подробни инструкции“ и фактът, че доставчиците не са имали 

свобода и автономия, след като задачата е била приета, и са под „контрол“, определят 

конкретните лица-доставчици като работници (Aranguiz, 2019). 

Другите рискове при работата през платформа са свързани със същността и 

организацията на работата, защото: 1/ работниците разполагат с ограничена 

самостоятелност при избора на своите задачи, работно време, работно място и организация 

на работа, дори когато са самостоятелно заети; 2/ работниците са непрекъснато 

контролирани от автоматизирана система за мониторинг на работата, управлявана от 

платформата; 3/ Оценката на работата от клиентите е видима за потенциалните нови 

клиенти, а тя може да е субективно повлияна от други клиенти. 

Съществуват рискове и по отношение на свободното време и почивката на 

работещите, защото организацията на работата, ограничените почивки, строгите срокове, 

разпределянето на задачи по алгоритъм при работа, определена на платформата и др. могат 

да доведат до по-голяма интензивност на работата и проблеми, свързани със здравето и 

безопасността на работещите. 
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Много от работещите през платформа не са изцяло наясно и с данъчното облагане 

по отношение на приходите си и избягват да надхвърлят праговете, при които биха 

попаднали под по-неблагоприятен данъчен режим. 

Проблем представлява и фактът, че мнозинството от работещите през платформа не 

са синдикално представени. Това се дължи отчасти на факта, че много от тях са самонаети 

лица, а тази група традиционно е по-слабо представена от наетите. Европейската фондация 

за подобряване на условията на живот и труд обаче констатира, че заетите в новите форми 

на заетост все повече са представени от профсъюзи или чрез собствени инициативи, 

въпреки че досега организираните от работещите инициативи имат ограничен успех в 

осигуряването на по-добри условия на труд (Eurofound, 2017). 

Всички тези условия създават предпоставки за неразбирателство между 

институциите, бизнеса (работодателите) и синдикатите, които защитават различните си 

интереси. Пример в това отношение е навлизането на платформата Uber в Словения, където 

организациите на работодателите, синдикатите и неправителствените организации се 

противопоставиха на споразумение между правителството и Uber относно условията и реда 

за влизане на платформата в националния транспортен пазар. Таксиметровите шофьори и 

социалните партньори са недоволни от дерегулирането на таксиметровите услуги, което 

според тях ще застраши качеството на услугите, защитата на труда на водачите и защитата 

на потребителите. Словенският профсъюз на работниците в транспорта и съобщенията 

обаче смята, че настоящата система вече позволява на платформи да работят, като 

същевременно предоставят поне някаква защита на водачите. От своя страна, 

правителството е положително настроено и набляга на новите възможности за заетост, 

гъвкавата организация на труда и новите източници на приходи, присъщи на заетостта през 

платформа. 

 Препоръки и насоки за политически мерки относно новите форми на заетост 

Непрекъснато растящият обхват на дейностите в платформа създават икономически 

възможности, но и предизвикателства за съществуващите регулаторни рамки в страните от 

ЕС. Работата през платформа не се вписва в традиционните икономически структури и 

пазар на труда, и предизвиква държавните институции и законодателство. Съдилищата в 

различни страни често трябва да определят дали този бизнес модел създава нелоялна 
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конкуренция за традиционните оператори и/или дали заобикаля трудовото 

законодателство. 

Синдикатите в много държави членки на ЕС също са ангажирани с условията на труд 

при новите форми на заетост. Каквито и мерки да се приемат, всяка инициатива трябва да 

бъде адаптирана, за да отговори на конкретно предизвикателство. Например мерките за 

осигуряване на достойни условия на труд или за създаване на ефективни механизми за 

разрешаване на спорове са по-подходящи за ситуации, когато платформата е доминираща 

и работата е нискоквалифицирана, например при доставките на храна и таксиметровите 

услуги. От друга страна, инициативите за изясняване на проблемите с данъчното облагане 

са по-важни за професионалистите и за работещите на свободна практика, които използват 

онлайн платформи за достъп до по-висококвалифицирана работа. Мерките трябва да се 

създават и прилагат по диференциран начин, като се вземе предвид голямото разнообразие 

на работа през платформа (Mandl, 2019). 

Според Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд липсата 

на общо и споделено разбиране за работата през платформа от страна на отговорните за 

политиките, социалните партньори и експертите в ЕС, води до липса на съпоставими данни, 

което затруднява дебата за необходимите мерки. Тя препоръчват приемането на общо 

оперативно определение, както и събиране на данни от официалната статистика на ЕС, 

касаещи условията за труд за работата през платформа. 

Други препоръки са: 1/ Политическите мерки да отчитат хетерогенността на 

заетостта и условията на работа при различните видове работа през платформа, за да се 

осигури пригодността им, вместо да се прилага универсален подход, който има ограничено 

приложение; 2/ Да се насърчат механизми за разрешаване на спорове; 3/ Държавите членки 

могат да насърчат участието в икономиката на платформите чрез прости данъчни правила 

за работещите. Този ход би допринесъл за легализирането на приходи, които по-рано са 

оставали недекларирани, и би могъл да насърчи нова икономическа дейност (Eurofound, 

2018). 

Една от препоръките, които прави Международната организация на труда (МОТ) по 

отношение на бъдещето на труда е свързана именно със социалната защита на работниците 

в условията на бърза дигитализация и свързаните с нея нови технологии. Тя признава, че в 
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условията на бързопроменяща се организация на работа, системите за социална защита ще 

трябва да се променят, за да осигуряват постоянна защита на работниците, които се движат 

между наемен труд и самостоятелна заетост, и то в различни предприятия и сектори на 

икономиката или в различни държави. Новите правила трябва да гарантират, че правата на 

работещите съществуват и са преносими, включително за работещите през цифрови 

платформи. 

Поради разпръснатия характер на работата през платформа в международен план, 

националните юрисдикции се затрудняват в наблюдението на съответствието на работата с 

приложимите трудови закони и работата може да е ниско платена, често под 

преобладаващите минимални заплати и да няма официални механизми за справяне с 

несправедливо третиране. По този повод, МОТ препоръчва създаването на международна 

система за управление на цифровите платформи за заетост, която задава и изисква от 

платформите (и техните клиенти) да спазват определени минимални изисквания за права и 

социална защита. Това би била иновативна мярка за справяне с нарастващото разнообразие 

от форми на заетост, в условията на които се извършва работа, по-специално на дейности, 

за посредничеството на които се ползват цифрови платформи. МОТ също разглежда 

универсалната гаранция за труд (Universal Labour Guarantee) като подходящ инструмент за 

справяне с тези предизвикателства и препоръчва и да се отдели внимание на възможностите 

за нейното осъществяване (ILO, 2019). 

Европейската комисия също адресира необходимостта от действия по посока на 

осигуряване на адекватна социална защита при новите форми на заетост в доклад, посветен 

на бъдещето на труда, включващ препоръки за действие за успешен цифров преход. По 

отношение на организацията на работата, Комисията предлага социалната защита и 

колективното представителство да бъдат прехвърлени от трудовия договор към отделния 

човек, към работещия, като му се създаде универсална лична сметка, осигуряваща му 

застраховка срещу основните рискове, покрити от социалната защита (отпуск по 

майчинство, болест, инвалидност, пенсия и безработица, но и професионално образование 

и обучение на възрастни).  

Тази лична сметка следва да има функция за спестяване, позволяваща на хората да 

ползват  спестяванията си и да изтеглят част от тях в даден момент, за да започнат свой 
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бизнес или за обучение, подготвящо ги за кариерен преход (като има ограничения колко 

може да се прехвърли от един компонент на друг, така че основните социални рискове да 

останат адекватно покрити). 

Рисковете следва да бъдат покрити чрез традиционния застрахователен модел, 

финансиран от вноски, плащани от работещите и от компаниите, които ги наемат или 

използват техните услуги, като определена сума бива събирана за всички услуги, 

предоставяни чрез и таксувани от платформи (например при ползване на транспортна 

услуга за споделяне на автомобили, което струва общо 10 евро, 1 евро да отива за социална 

защита на водача). Тези такси следва да бъдат платени от клиента, така че онлайн 

платформите да не са в неравностойно положение, а платформите следва да останат 

отговорни за събирането на вноските.   

Другият важен момент в предложенията на Европейската комисия е за създаването 

на „гилдии“, обхващащи сектори от новата икономика, които да осигурят колективно 

представителство на работници в нестандартните форми на заетост (European Commission, 

2019). 

 

Заключение 

Организацията на работното време и място в световен мащаб се променя и правилата 

трябва да отразяват тази реалност. Предимствата на работата от вида T/ICTM, както и на 

тази през платформа, действат стимулиращо върху развитието на тези форми на заетост. За 

работещите те се свързват с липсата или по-малкото време за пътуване до работното място, 

по-голямата автономия и гъвкавост на работното време, постигането на по-добър баланс 

между работа и личен живот, както и на по-висока производителност. За работодателите 

подобряването на баланса между работа и живот на работещите може да доведе до 

повишаване на тяхната мотивация, производителност и ефективност, както и до намаляване 

на нуждата от офис пространство. Недостатъците на T/ICTM работата се свързват с 

тенденцията към по-продължително работно време, риск от припокриване на работата и 

личния живот, и стрес.  
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T/ICTM заетостта може да е полезна роля в политиките, насърчаващи заетостта и 

приобщаването на неактивни на трудовия пазар социални групи (например възрастни 

работници, млади жени с деца и хора с увреждания). За пълно използване на потенциала на 

T/ICTM и подобряване на условията на труд на работниците обаче са необходими 

инициативи за обучение и повишаване на осведомеността относно ефективното използване 

на ИКТ за дистанционна работа, потенциалните рискове и как да се управлява гъвкавостта, 

осигурена от този тип работа. 

Институциите, които ще трябва да регулират по някакъв начин този вид заетост, 

следва да се стремят да акцентират върху положителните ефекти и да намалят 

отрицателните: например чрез насърчаване на T/ICTM на непълно работно време, като 

същевременно ограничават неформалната, допълнителната T/ICTM заетост или T/ICTM 

заетостта с висока мобилност, включваща дълго работно време. Особено важно е да се 

обърне внимание на въпроса за допълнителната T/ICTM работа, която може да се разглежда 

като неплатени извънредни часове, както и да се гарантира спазването на минимални 

периоди за почивка. 

За да осигурят ефективна защита на всички реботещи в новите форми на заетост, 

държавите трябва да запълнят законодателните пропуски и да адаптират социалните си 

системи чрез разширяване на социалното осигуряване на работниците във всички форми на 

заетост. Националните или секторните колективни споразумения също са много важни за 

осигуряването на обща рамка за стратегия за новите форми на заетост, каквато рамка трябва 

да осигури пространство за разработване на специфични договорености, които да 

обслужват нуждите и предпочитанията в новите условия както на работниците, така и на 

работодателите.  
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ТЪРГОВСКАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В КОНТЕКСТА НА 
ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ФИНАНСОВА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 
 

гл. ас. д-р Теодора Делисивкова 

 

През последното десетилетие финансовите затруднения на търговските дружества 

на държавите членки на ЕС се превръщат в една от сериозните заплахи с негативно 

икономическо влияние върху всички компоненти на Единния вътрешен пазар. 

Необходимостта от модернизиране на производството по несъстоятелност се изостря 

вледствие на негативното въздействие на Глобалната финансова икономическа криза от 

2008г. и на Европейската суверенна дългова криза от 2010-2012г., които провокират рязко 

нарастване на броя на стопански фалити на предприятия от реалния сектор и съответно 

загубата на работни места достига до над 1,7 млн. общо в Европейския съюз.  

Сериозността на проблема с увеличаващата се търговска несъстоятелност на 

предприятия в различни държави членки предизвика европейските институции да 

усъвършенстват правната уредба на производството по несъстоятелност. чрез приемането 

на Регламент (EС) 2015/848  на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015г., както 

и транспонирането на Директива (EС) 2019/1023  на Европейския парламент и на Съвета от 

20 юни 2019г. за рамките за превантивно преструктуриране, както и за мерки по повишаване 

на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване 

на задължения. 

От гледна точка на прилагането на горепосочените европейски актове в настоящия 

доклад са анализирани измененията в правната уредба на търговската несъстоятелност в ЕС 

и последиците от приемането на тези актове за България, както и новите възможности, 

които Директива (EС) 2019/1023 предоставя за улесняване продължаването на дейността на 

търговските дружества за целите на преструктуриране и оздравяване..  
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I. Основни характеристики на регулирането на несъстоятелността в ЕС и 

проблеми на промените в правната уредба за държавите членки  

Съвременното законодателство в областта на несъстоятелността в държавите членки 

на ЕС има за цел да гарантира прилагането на бързи и ефикасни процедури, в интерес както 

на длъжниците, така и на кредиторите, и следва да спомага за запазването на работните 

места, да позволява на доставчиците да запазват клиентите си, както и на собствениците да 

поддържат стойността на жизнеспособните дружества.  

През последните две десетилетия корпоративната практика по несъстоятелност в 

държавите членки на ЕС се промени значително, което неизбежно обуславя  изменения в 

правната уредба на несъстоятелността в ЕС в рамките на Единния вътрешен пазар. 

Еволюцията на правото  на корпоративната несъстоятелност в ЕС обективно протича в 

отговор на икономическите тенденции, които характеризират развитието на стопанските 

предприятия и финансовото им състояние в условията на динамични кризисни циклични и 

структурни промени. 

Първата промяна се отнася до значимостта на корпоративното преструктуриране, 

която нарасна в сравнение с ликвидациите на предприятия и корпорации. В началото на 90-

те години много европейски юрисдикции за първи път въвеждат процедури за 

преструктуриране на финансово затруднени корпорации, но след 2008 г. честотата на 

кризите на неплатежоспособност и несъстоятелност на предприятия от реалния сектор 

нараства и това обуславя предизвикателства пред регулирането на несъстоятелността.  

Втората промяна се отнася до вида на преструктурирането, който търсят 

участниците на пазара. Преди 20 години в практиката на преструктуриране доминира 

преструктурирането, наблюдавано от съда. Въпреки това участниците на пазара се опитват 

да прилагат извънсъдебно преструктуриране, където е възможно, за да спестят преки и 

косвени разходи по процедурите за несъстоятелност. Това даде възможност да получи 

развитие нов подход към несъстоятелността в много европейски юрисдикции, като се 

създаде процедура за преструктуриране преди несъстоятелност с малка намеса/ ако се 

допуска такава/ от съдилища и / или назначени от съда администратори по несъстоятелност. 

Получи приложение и превантивен подход към несъстоятелността, който залага на 
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договаряне на преструктуриране на дългове чрез преоценяване, разсрочване, опрощаване и 

др. 

Целта на новата политика за преструктуриране на предприятия в периода след 

Глобалната и Европейската суверенна дългова криза е комплексна: първо, да има 

нормативна рамка, която позволява в практиката да се преодолее проблема на 

т.нар.„свободен ездач“, при който прилагането на различни подходи според конкретния 

казус за несъстоятелността има дестабилизиращо икономическо въздействие; второ, да се 

даде възможност на ръководството на предприятието да продължи да управлява 

компанията „както обикновено“, без да бъде измествано от външен довереник или 

администратор; и трето, всичко това следва да стане преди компанията да стане 

неплатежоспособна, така че шансовете за успешно преструктуриране да са по-високи. 

Докато държавите-членки експериментират с различни корпоративни процедури по 

несъстоятелност в националните си законодателства в периода 2001-2006г., правото на ЕС 

претърпява промени и еволюира постепенно към осъвременяване на регулирането на 

несъстоятелността в трансграничен контекст. Същевременно досега евентуален преход към 

по-целенасочено хармонизиране на законите на държавите-членки на ЕС в областта на 

корпоративната несъстоятелност не се очертава и остава предизвикателство в близкото 

бъдеще на ЕС. 

Основната цел на промените в правото на ЕС за урегулиране на несъстоятелността е 

да се даде на предприятията достъп до (ефикасни) местни производства за несъстоятелност 

чрез изравняване на разходите за по-евтини режими на несъстоятелност и преодоляване на 

неблагоприятното отражение на конкуренцията между страните членки по отношение на 

прилаганите режими на несъстоятелност и свързания с това регулаторен арбитраж. 

Основополагащо значение в тази насока има Регламент (ЕС) 1346/2000 , който е приет през 

май 2000 г.и  се прилага от 31 май 2002 г. С регламента за несъстоятелността от 31 май 2002 

г. е въведена европейска правна уредба за трансграничните производства по 

несъстоятелност. Той се прилага винаги когато длъжникът има имущество или кредитори в 

повече от една държава-членка, независимо дали е физическо или юридическо лице. В 

Регламента се определя кой съд е компетентен да образува производство по 

несъстоятелност. Главното производство трябва да бъде образувано в държавата-членка, в 
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която се намира центърът на основните интереси на длъжника, а последиците от това 

производство се признават в целия ЕС. Вторично производство може да бъде образувано в 

държавата, в която длъжникът има свое предприятие. Последиците от вторичното 

производство са ограничени до имуществото, което се намира в тази държава. В регламента 

се съдържат и разпоредби относно приложимия закон, както и някои разпоредби относно 

координирането на главното и вторичните производства по несъстоятелност. Регламентът 

за несъстоятелността се прилага за всички държави-членки с изключение на Дания, която 

не участва в съдебното сътрудничество съгласно Договора за функционирането на 

Европейския съюз.  

Десет години след влизането в сила на Регламент (ЕС) 1346/2000 , в 2012 г.  

Европейската комисия  извърши преглед на практическото му действие и отчита, че е 

необходимо правната уредба да бъде изменена. Макар да се смята, че като цяло регламентът 

за несъстоятелността работи успешно за улесняването на трансграничните производства по 

несъстоятелност в рамките на Европейския съюз, необходимостта от преразглеждане на 

Регламента за несъстоятелността (ЕС) 1346/2000 се обуславя от следните причини: На 

първо място, регламентът се оказва с по-ограничен обхват в сравнение с практиката на 

редица страни-членки, тъй като не отразява правни възможности за несъстоятелността, 

въведени от държавите членки на ЕС с национални процедури, които предвиждат 

преструктуриране на дружеството на етап, предхождащ производството по несъстоятелност 

или производства, при които се запазва съществуващото управление на дружеството 

(т.наречените „хибридни производства“). Подобни производства обаче са били въведени  в 

редица държави-членки  и се смята, че те увеличават шансовете за успешно оздравяване на 

предприятията. Освен това, понастоящем редица производства за лична несъстоятелност , 

въведени в някои страни членки на ЕС остават извън приложното поле на регламента. 

На второ място, съществуват трудности при определянето на това, коя държава-

членка е компетентна да образува производство по несъстоятелност. Въпреки наличието на 

широка подкрепа за предоставяне на компетентността за образуване на главното 

производство по несъстоятелност на държавата-членка, в която се намира центърът на 

основните интереси на длъжника, при прилагането на тази концепция на практика е имало 

трудности. Разпоредбите на регламента относно компетентността са критикувани и за това, 

че позволяват търсене на най-благоприятната правна система („forum shopping“) от 
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дружествата и физическите лица чрез нарочно преместване на центъра на основните 

интереси, представляващо злоупотреба.Тази практика води неизбежно до конкуренция 

между националните правни системи и регулаторен арбитраж, който затруднява 

функционирането на Единния вътрешен пазар на ЕС.  

Анализът на регулаторната конкуренция в рамките на прилагане на Регламент (ЕС) 

1346/2000 потвърждава две негативни тенденции: първо, макар че беше изрична политиката 

на Регламента за изключване на („forum shopping“), тази практика като „пазаруване“ на 

избора за прилагане на най-благоприятна правна система по време на несъстоятелност, е 

обективно действаща и се превърна в характерна черта на корпоративно преструктуриране 

в ЕС. Вследствие на това регулаторната конкуренция в европейското законодателство за 

корпоративно несъстоятелност вече е добре установено явление. То включва както режими 

за преструктуриране, които са в обхвата на Регламента, така и режими, като Британската 

схема за споразумение, които не са в обхвата на регламента. Второ, Обединеното кралство 

се наложи като ясен пазарен лидер за корпоративно преструктуриране в ЕС, но с Брекзит и 

предстоящото излизане на Обединеното кралство от ЕС могат да се очакват значителни 

промени в регулаторната конкуренция в областта на несъстоятелността и промени в 

позиционирането на правните системи на отделни страни-членки на ЕС в конкуренцията на 

Единния пазар – регулаторна и институционална. 

На трето място, налице са проблеми и във връзка с вторичните производства. 

Образуването на вторично производство може да попречи на ефективното управление на 

имуществото на длъжника. С образуването на вторично производство ликвидаторът по 

главното производство губи контрол над имуществото, намиращо се в другата държава-

членка, което прави по-трудна продажбата на действащо предприятие.  Наред с това 

вторичното производство трябва да се осъществява под формата на производство по 

ликвидация, което представлява пречка за успешното преструктуриране на длъжника. 

На четвърто място, съществуват проблеми, свързани с разпоредбите относно 

публичността на производствата по несъстоятелност и предявяването на вземания. Според 

Регламент (ЕС) 1346/2000  няма задължение за публикуване или регистрация на решенията 

в държавите-членки, в които е образувано производство, нито в държавите-членки, в които 

има предприятие на дружеството. Липсва също така европейски регистър по 
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несъстоятелност, който би позволил търсене в няколко национални регистъра. Доброто 

функциониране на трансграничните производства по несъстоятелност обаче почива до 

голяма степен на публичността на съответните решения, свързани с производство по 

несъстоятелност. Съдиите трябва да са наясно дали в друга държава-членка вече има 

образувани производства, кредиторите или потенциалните кредитори трябва да знаят, че 

производството е започнало. В допълнение към това, за кредиторите, и по-специално за 

малките кредитори и МСП, предявяването на вземания съгласно Регламент (ЕС) 1346/2000 

за несъстоятелността е трудно и скъпо.  

На пето място,  Регламент (ЕС) 1346/2000 не съдържа специфични разпоредби 

относно несъстоятелността на многонационални групи от предприятия, макар че голям 

брой случаи на трансгранична несъстоятелност касаят групи от дружества. Основният 

принцип, заложен в регламента за несъстоятелността, е че за всеки отделен член на групата 

трябва да бъде образувано отделно производство и че тези производства са напълно 

независими едно от друго. Липсата на специфични разпоредби за групова несъстоятелност 

често намалява шансовете за успешно оздравяване на групата като цяло и може да доведе 

до разпадане на групата на съставните ѝ части. 

С приемането в 2015 г. на новия Регламент (ЕС) 2015/848 относно производството 

по несъстоятелност се въвежда нова уредба за това производство и се отменя Регламент 

1346/2000. С оглед на това, че банкрутът, производствата, свързани с обявяването на 

дружества или други юридически лица в несъстоятелност, конкордатите и аналогичните 

производства и действията, свързани с такива производства, са изключени от обхвата на 

Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета, то същите попадат в 

обхвата на Регламента (ЕС) 2015/848. Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета на свой ред също са отговор на кризисните процеси от 

2008 г. и са от съществено значение за уеднаквяване на правилата по спорове за 

компетентност по граждански и търговски дела и за осигуряване на бързо и опростено 

признаване и изпълнение на съдебни решения, постановени в държава членка. 

Регламентът (ЕС) 2015/848 влиза в сила 20 дни след публикуването му в Официалния 

вестник на Европейския съюз, има конкретно обвързващо действие във всички негови части 

и  се прилага непосредствено на територията на всички държави – членки. Съгласно чл. 84 
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от Регламента той е приложим за всички производства по несъстоятелност, които са 

открити след 26.6.2017 г. Старият Регламент (ЕС) 1346/2000 продължава да се прилага 

спрямо производства, които попадат в приложното му поле и са открити преди 26.6.2017 г. 

С Регламента (ЕС) 2015/848 се разширява приложното поле по отношение на 

производството по несъстоятелност, като се въвеждат някои нови процедури, които имат 

важно значение в новата правна уредба на ЕС. 

Съгласно чл. 1 от Регламент 2015/848 последният се прилага за публичните 

колективни производства, включително временните производства, чието правно основание 

се съдържа в правни норми относно несъстоятелността и при които се целят спасителни 

мерки, уреждане на дълг, оздравяване или ликвидация: 

а) цялото или част от имуществото на длъжник се включва в масата на 

несъстоятелността и се назначава синдик; б) имуществото и дейността на длъжник 

подлежат на съдебен контрол или надзор; или в) спиране на индивидуалните производства 

за принудително изпълнение се налага от съд или по силата на закона, за да се даде 

възможност за провеждането на преговори между длъжника и неговите кредитори, при 

условие че производствата, при които е наложено спирането, предвиждат подходящи мерки 

за защита на кредиторите на несъстоятелността, а в случай че не бъде постигнато 

споразумение, са предварителни по отношение на производствата, посочени в буква а) или 

б). За сравнение с Регламент 1346/ 2000 - последният се прилага за общите производства по 

несъстоятелност, които налагат частичното или пълното лишаване на длъжника от права, 

както и до назначаване на ликвидатор. 

С новата уредба на основа на Регламент (ЕС) 2015/848 се прецизира концепцията за 

Центърa на основните интереси на длъжника, т.е. за главната правна система, която се 

предпочита за главното производство по несъстоятелността. 

За да бъде осигурена по-добра информация на засегнатите кредитори и съдилищата, 

и за да се предотврати откриването на паралелни производства по несъстоятелност спрямо 

едно и също лице, държавите-членки се задължават да оповестяват в публичен електронен 

регистър правно релевантна информация във връзка с открити международни производства 

по несъстоятелност. Чл. 24 т. 2 посочва информацията, която следва да съдържат регистрите 
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по несъстоятелност. Регистрите се свързват чрез децентрализирана система, като ще се 

предоставя информация на всички официални езици на ЕС. 

Въведено е право за поемане на задължение от страна на синдика по главното 

производство по несъстоятелност с оглед избягване на вторично производство по 

несъстоятелност. Задължението касае имущество, намиращо се в държава членка, където 

би било образувано вторично производство по несъстоятелност. При поето такова 

задължение в чл. 37 т. 2 е предвиден преклузивен срок за искане за образуване на вторично 

производство по несъстоятелност , а именно – 30 дни след получаване на уведомлението за 

одобряване на задължението. В чл. 39 от Регламента е предвидена възможност за съдебен 

контрол по отношение на решението за образуване на вторично производство по 

несъстоятелност. 

В чл. 42 и следващите е регламентирано сътрудничеството между съдилищата 

относно главното, частичните и вторичните производства по несъстоятелност чрез 

различни средства и относно данните, посочени в чл. 42 т. 3. Въведена е и регламентация 

на сътрудничеството между синдиците и съдилищата. 

В Глава V е въведено производството по несъстоятелност на членове на група 

дружества. Предвидена е възможност за образуване на координирано производство на 

група дружества. 

Като цяло всички предвидени в Регламента нововъведения целят подобряването и 

ускоряването на производствата по несъстоятелност с трансгранични последици. 

Регламент (EС) 2015/848  на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015г. 

относно производството по несъстоятелност бе приет с оглед разрешаването на проблеми, 

свързани с трансграничната несъстоятелност на дружества, посредством надлежно 

признаване и координиране на националните производства по несъстоятелност, както и с 

цел да се избегнат стимулите за страните да прехвърлят имущество или съдебни 

производства от една държава членка в друга, за да придобият по-благоприятно правно 

положение (т.нар. „forum shopping“). Регламентът е насочен към въпросите свързани с 

признаването и изпълнението, приложимото право и сътрудничеството при трансгранични 

производства по несъстоятелност, както и към взаимното свързване на регистрите по 
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несъстоятелност. Неговото приложно поле обхваща и насърчаването на производства, 

които позволяват спасяването на икономически жизнеспособни длъжници.  

Регламентът е с трансграничен обхват и не хармонизира законодателството в 

областта на несъстоятелността в отделните държави, като по този начин между 

националните законодателства продължават да съществуват различия, при които за едно 

дружество с филиали в няколко държави би могло да се стигне до ситуации, в които 

кредиторите от различните държави членки не се третират еднакво, както и е възможно 

едно търговско дружество да бъде принудено да прекрати търговската си дейност в една 

държава членка, дори и в другите да се намери възможност дейността му да продължи, 

което създава неблагоприятна ситуация за работещите в търговското дружество, както и за 

неговите кредитори.  

Регламентът се занимава основно със случаи на трансгранична несъстоятелност, но 

на ниво ЕС през последните три години след 2015 г. възниква необходимостта да се 

създадат и въведат в ЕС минимални материалноправни стандарти за производства по 

превантивно преструктуриране, както и за производствата, водещи до опрощаване на 

задължения на предприемачите.  

На практика ЕС не прие законодателство за хармонизиране на съществуващите 

режими на несъстоятелност на държавите-членки до 2019 г., когато e приета Директива 

(ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за 

превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за 

осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата 

по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на 

Директива (ЕС) 2017/1132 (Директива за преструктурирането и несъстоятелността) (Текст 

от значение за ЕИП.) (вж. по-подробно по-долу текста на параграф II.) . Допълнителните 

нововъведения, които според Директива (ЕС) 2019/1023  се налага да се транспонират в 

законите за корпоративна несъстоятелност на държавите-членки на ЕС, обаче са 

сравнително малко. Директивата е ограничена до производството по несъстоятелност. 

Предвид твърде големите различия между държавите членки по отношение на 

националните правни уредби и политики по основни въпроси на несъстоятелността, като 

например класирането на вземанията на кредиторите при процедура за несъстоятелност, 
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може да се очаква, че едва в бъдещето европейският проект за хармонизация  по тези 

въпроси може да напредне, макар и по-бавно. 

През последните няколко години европейските институции направиха сериозни 

законодателни промени в правната уредба на ЕС с цел да се създадат условия за 

справедливо правосъдие за всички страни, участващи и засегнати от едно производство по 

несъстоятелност. Модернизирането на производството по несъстоятелност има за цел да се 

подкрепят предприемачите, които са финансово задлъжнели  и да се укрепи Единния 

вътрешен пазар на ЕС в трансграничните му дейности. 

След приемането на Регламента в българското законодателство бяха приети в края 

на 2016г. изменения и допълнения в Търговския закон, които се състоят в  транспониране  

на конкретни правни изисквания  и навременна  актуализация на прилагането на законовите 

промени за постигане на съответствие с правото на ЕС: 

Една от най-важните възможности за търговците със сериозни финансови 

възможности е създаването на напълно ново производство - Производство по 

стабилизация на търговец в Част V, глави 53-58 на Търговския закон, което 

производство може да се инициира единствено от търговеца, а не от кредитор и което има 

за цел да предотврати изпадането в несъстоятелност чрез постигане на споразумение между 

търговеца и неговите кредитори. Чрез въвеждането на това производство се предоставя 

втори шанс на предприемачите да запазят дейността на своите предприятия, като предложат 

план за стабилизация, които осигурява и определена финансова сигурност за самите 

кредитори и по-конкретно осигурява погасяване на вземанията им спрямо търговеца.  

II. Нововъведенията в производствата по несъстоятелност в ЕС с приемането 

на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС  

Необходимостта да се подпомогне доброто функциониране на вътрешния пазар, да 

се премахнат пречките за свободното движение на капитали и свободата за установяване, 

които произтичат от разлики между националните законодателства в производствата по 

несъстоятелност, преструктуриране и  опрощаване на задължения са били предмет на 

множество дискусии в европейските институции и доведоха до приемането на 20.06.2019г. 

на Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета рамките за 

превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за 
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осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата 

по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения.  

Основната цел на разпоредбите в Директивата(ЕС) 2019/1023  е да се гарантира, че 

жизнеспособните предприятия и предприемачи с финансови затруднения разполагат с 

достъп до ефективни национални разпоредби за превантивно преструктуриране, които им 

позволяват да продължат да осъществяват тяхната дейност чрез промяна на структурата на 

техните активи и техните пасиви, включително чрез продажба на активи или части от 

предприятието, или когато това е предвидено в националното право, чрез продажба на 

цялото предприятие или прекратяването и изменението на договори, които не са изгодни за 

задлъжнялото дружество.Намаляването на законовите разлики следва да осигури по-голяма 

предвидимост и правна сигурност, както и да улесни преструктурирането на групи от 

дружества, независимо от обстоятелството в коя държава членка се намират филиалите на 

търговското дружество. 

Съгласно чл.3 на Директива (ЕС) 2019/1023 държавите членки трябва да осигурят 

възможност в националното си законодателство, че длъжниците разполагат с достъп до 

един или повече инструменти за ранно предупреждение, които могат да установят 

обстоятелствата, от които може да произтече вероятност за несъстоятелност и които да 

сигнализират ,че са необходими незабавни действия. Инструментите за ранно 

предупреждение могат да включват: 1) механизми за подаване на сигнал, когато длъжникът 

не е извършил определени видове плащания; 2) консултантски услуги, предоставяни от 

публични или частни организации; 3) стимули съгласно националното право за трети 

страни с подходяща информация относно длъжника, като например счетоводни, данъчни и 

социално-осигурителни органи, за да съобщават на длъжника за отрицателни развития на 

предприятието и бизнеса му. Държавите членки трябва да гарантират също така, че 

длъжниците и техните работници разполагат с достъп до релевантна информация относно 

наличните инструменти за ранно предупреждение и производства във връзка с 

преструктурирането и опрощаване на задължения. Наред с това националният законодател 

следва да осигури подкрепа на представителите на работниците за извършване на оценка 

на икономическото състояние на длъжника. 
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С цел да се запази стопанската дейност на длъжниците в чл.4 на Директивата е 

предвидено, че държавите членки трябва да въведат такива законодателни промени, които 

да гарантират, че когато е налице вероятност от несъстоятелност за едно задлъжняло 

търговско дружество, то ще  разполага със законодателна рамка за превантивно 

преструктуриране, която му позволява да се преструктурира, с цел да не изпадне в 

несъстоятелност, като по този начин се запазят и осигурените от неговата дейност работни 

места.  

Наред с гореизложеното в чл.5 на Директивата се създава задължение на държавите 

членки да гарантират, че длъжниците, които прибягват до производства по превантивно 

преструктуриране трябва да могат да запазят пълен или поне частичен контрол върху 

имуществото си и ежедневното управление на стопанската си дейност. Когато е необходимо 

назначаването от съдебен орган на специалист в областта на преструктурирането това да се 

решава за всеки случай поотделно, който специалист да окаже съдействие на длъжника и 

неговите кредитори при договарянето и изготвяне на план за преструктуриране. Подобно 

назначаване на специалист е необходимо най-малко в следните случаи: 1) когато съдебен 

или административен орган е постановил общо спиране на производствата по 

индивидуални искове за принудително изпълнение и съдебния или административен орган 

реши, че назначаването на специалист в областта на преструктурирането е необходимо с 

цел опазване на интересите на страните ; 2) когато планът за преструктуриране трябва да 

бъде утвърден от съдебен или административен орган посредством принудително налагане 

между различните класове кредитори; 3) когато е поискано от длъжника или от 

мнозинството от кредиторите, като в последния случаи разходите и таксите за специалиста 

в областта на преструктурирането се поемат от кредиторите. 

В Директивата също е определено задължение за държавите членки, че независимо 

от обстоятелството, кой е подал искане за превантивно преструктуриране, длъжниците имат 

право да представят планове за преструктуриране за приемане от засегнатите страни. 

Планове за преструктуриране могат да бъдат подавани и от кредиторите на задлъжнялото 

дружество, както и от специалистите по преструктуриране.  

Следва да бъде отбелязано, че в чл.15 на Директивата е предвидено, че плановете за 

преструктуриране, които са утвърдени от съдебен или административен орган са 
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обвързващи за всички засегнати страни, но също така, че кредиторите, които не участват в 

приемането на план за преструктуриране, не са засегнати от този план.  

Заложено е изискване в чл.9 на Директивата, че държавите членки трябва да не 

допуснат в законовите разпоредби  възможност за  акционерите или други притежатели на 

части от капитала на задлъжнялото търговско дружество да се опитат неоснователно за 

възпрепятстват приемането на планове за преструктуриране, с които длъжникът би 

възвърнал своята жизнеспособност.  

В Директивата в чл.20 е поставено задължение към националните законодатели да 

създадат възможност за несъстоятелните предприемачи да имат достъп до поне едно 

производство, която да може да доведе до пълно опрощаване на задълженията им в 

съответствие със заложеното в Директивата. Предвидено е също така, че за държави членки, 

в които пълното опрощаване на задълженията зависи от частично погасяване на задължения 

на един длъжник, то държавата да гарантира, че съответното задължение за погасяване се 

основава на индивидуалното положение на предприемача и по-конкретно е 

пропорционално на неговия разполагаем доход и активи в рамките на срока за опрощаване 

на задължения и е съобразено със справедливите интереси на кредиторите.  

При въвеждане на горепосочените правни изисквания е заложена предпоставката да 

се осигурят в рамките на всяка страна членка условия за преминаване на подходящо 

обучение на съдебните и административни органи, които ще гледат производства по 

преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения. 

За нашата страна е от важно значение горепосочените изменения в правната уредба 

на ЕС относно несъстоятелността да бъдат въведени от националния законодател чрез 

създаване на нова глава в Търговския закон, а именно производства по превантивно 

преструктуриране. Тези промени следва да бъдат обмислени детайлно както с 

представители на банковата сфера и бизнес средите,  така и с научната общност, 

практикуващи юристи и адвокати с цел да се избегне евентуално усложняване на процеса 

по преструктуриране, чието забавяне би могло да предизвика изпадането в несъстоятелност 

на задлъжнелия търговец.  

При въвеждане на изискванията на Директивата специално внимание следва да бъде 

отделено и на създаването на административен капацитет за мониторинг на производства 
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по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и по специално да се 

удовлетворят правните изисквания на ЕС относно обобщаването на информация от 

държавите членки за видовете производства, средната им продължителност, броят на 

молби, което са били отхвърлени, преди да бъдат открити и др. 

В срок до 17 юли 2021г. законовите, подзаконовите и административна разпоредби, 

необходими за прилагане на Директивата ( с изключение на разпоредби свързани с чл.28, 

букви а), б), в) и чл.28, буква г) следва да бъдат приети във всяка държава-членка и 

оповестени на Комисията като прилагана правна уредба.  

 

Заключение 

В нашата страна се протича активен процес на постигане на съответствие с 

изискванията на правото на ЕС и законодателни промени, които имат за цел да се 

усъвършенства производството по несъстоятелност чрез създаване на по-добри гаранции за 

кредиторите, както и откриване на възможности за преструктуриране и оздравяване на 

търговските дружества с финансови затруднения чрез продължаване на дейността им чрез 

промяна на състава, условията или структурата на техните активи и пасиви, чрез продажба 

на активи или части от предприятието, както и чрез извършване на оперативни промени, 

като например прекратяването или изменението на търговски договори, преструктуриране 

на дейността или промени начина на управление на предприятието. 

Предстои да бъдат въведени изискванията на Директивата за създаване на 

законодателни възможности за предприятията–длъжници за превантивно 

преструктуриране с цел избягване на несъстоятелността като се ограничи опасността от 

ликвидация на малки и средни работещи предприятия и се предотврати загубата на работни 

места. 

Превантивните решения са засилваща се тенденция в правото в областта на 

несъстоятелността. При тази тенденция са предпочитани подходите, които за разлика от 

класическия подход за ликвидация на предприятие с финансови затруднения имат за цел 

неговото възстановяване или най-малкото спасяването на все още икономически 

жизнеспособните му части. Наред с останалите ползи за икономиката, този подход често 
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спомага за запазването на работни места или за намаляването на загубата на работни места. 

В условията на конкуренция на Единния вътрешен пазар по-комплексното правно 

регулиране на несъстоятелността ще дава институционални предимства на тези страни-

членки, които развиват националните си правни уредби за несъстоятелността най-удачно в 

интерес на по-успешно корпоративно преструктуриране и модернизация на 

инвестиционните си режими.  

За развитието на бизнеса в България е важно постигането на по-висока степен на 

хармонизация в областта на преструктурирането, несъстоятелността, опрощаването на 

задължения и забраната за осъществяване на фирмена дейност, което безусловно в правото 

на ЕС се разглежда като необходимо условие за ефективното функциониране на Единния 

вътрешен пазар. 
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ABSRTACTS IN ENGLISH 

EU after the EP 2019 Elections: Public Perceptions and Political Reality,  
by Gergana Radoykova 
 

At the European Parliament elections in May 2019, citizens gave their vote on how they want the 
European Union to move forward in the next five years. In times of crisis, sharp political 
opposition, fake news, populism and the pursuit of a unified European approach to the problems 
and challenges of the day, voters have shown that they ask people to whom they have delegated 
power to show reason, ability to dialogue and to achieve compromise and most of all - clear results. 

This text aims to give an overview of the results of the European Parliament elections. 
Particular focus is put on Bulgaria as well as the debate on the election of the President of the 
European Commission. 

Keywords: European Union, European Parliament, Bulgaria, elections, citizens 
 
Crisis Management or Crisis of Governance within EU: the Role of the Ninght EP 
Legislature 2019-20204,  
by Katia Hristova-Valtcheva 
 
The article advances two hypothses as to the capacity of the newly elected EP to fully 

implement its institutional potential in the overall governance process within the EU. The first one 
explores the influence of the dominant crisis issues during the previous legislature for the electoral 
mobilisations and the casted results. The second one is related to the level of coherence of political 
families vis-à-vis the new divides around the european project priorities among the member-states. 
The article advances some observations as to an expected stealmate in terms of sustainable 
coalition formation and effective legislative role of the EP at least at the start of the ninght 
legislature mandate. A situation that might reproduce impetus for a certain crisis of governance. 

Keywords : European Parliament, EU governance, electoral mobilisation, political 
coalitions. 

 
 
The Nomination of New EU Top Officials as a New Governance Philosophy,  
by Dimitar Pehlivanov 
 
The nomination of new EU top officials was expected by a great interest because of the 

first elections for EP after the big refugee and immigrant crisis from 2015. The elections for the 
European Parliament in Mai 2019 didn’t confirm the expectations for a big progress of the populist 
parties, but all this presupposed also the big interest in the process of nomination of new EU top 
officials. Meanwhile, this was not the most difficult process of nomination in general, but it was 
one of the longest European Summits. The media reflection also contributed to the acceptance of 
this election marathon as being the longest and the hardest. Finally, representatives of the biggest 
states have occupied all the main posts, but this has its strong and justified logic, namely the 
centrifugal forces in EU provoke counter centripetal forces and a bigger strive towards control and 
centralization, the challenge of Brexit requiring other different compromises. The thesis that the 
eastern wing countries were harmed by this redistribution cannot be accepted as true and doesn’t 
support a strong and deep analysis – those countries have blocked successfully several applications 
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for EC Presidents. A similar redistribution corresponds entirely to the current tendencies in the EU 
development and the philosophy of its new governance. 

Keywords: nominations, EU top officials, values, compromise   
 
 
Scenarios for the EU Development,  
by Gerogui Chankov 
 
Summary: 
The European integration is an elitist project. In times of crisis, the elite envisions the future 

of the EU in general versions of a "two-speed Europe" or a "Europe of variable geometry" and 
makes concrete proposals such as the Europe Project or the Five Scenarios. The ultimate goal is a 
federation (with the exception of Menu Europe), achievable for a limited number of member states. 
The visions, more or less realistic, are feasible for a maximum of 15 years ahead. The article 
examines the extent to which these proposals offer a good response to the negative effects of 
globalization and the "rise of populism." Possible scenarios outlining a new topography of the EU 
and its member states have been analyzed. In particular, the influence of indicators such as 
geoeconomic weight, cultural proximity and political weight on the formation of a federal center, 
including Germany, France and the Benelux - "Carolingian core" - was studied.A commentary on 
the so-called “bureaucratic model” of a core with a dependent periphery and its viability is 
proposed. Conclusions have been proposed on the alternative of keeping the EU of 27 equal 
member states as a "Europe menu", a model imposed by the rising "counter-elite". Weaker formal 
relationships allow for more flexible behavior and long-term survival. 

Keywords: European integration, elite, scenarios, federation, core, "Europe Menu" 
 

The European Union and China: Pride, Prejudice and Interests,  
by Antonina Habova  

 
The aim of this paper is to analyze the development of the relations between the European 

Union and China in the context of the profound transformative processes in the international 
system. Despite the indisputable mutual interest in expanding cooperation, the Sino-European 
relations face a number of problems and challenges. Some of them stem from value differences, 
some are related to processes within both the EU and China; other are related to the dynamic 
processes within the system of international relations.   

The success of the OBOR initiative is impossible without a certain level of cooperation 
between China and the EU economy. The idea of connecting Asia Pacific’s markets with the 
European ones has the potential to influence the dynamics of EU – China trade relations as well 
as the regional and global geopolitical and geo-economic environment. It is thus important to study 
the extent to which the European Union will demonstrate continuity in its policy towards China 
after the 2019 European Parliament elections.       

Keywords: EU, China, One Belt, One Road 
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The Enlargement Policy and the Presidency of the Council of the EU: Bulgaria, 
Austria, Romania,  
by Liliya Markova 

 
The European Union needs stability, security and prosperity in the Western Balkans. The 

European perspective and Connectivity of the Western Balkans is one of the main priorities of the 
Bulgarian Presidency of the European Council, because providing a tangible European perspective 
for the countries of the region, including dialogue based on the fulfillment of the conditions, the 
political will and decisive reforms on the part of these countries, is crucial not only for the region 
but for the EU as a whole. 

The Western Balkan countries must act decisively. Accession is, and always will be, a 
merit-based process, wholly dependent on the objective (achieved by certain criteria) progress on 
each side. Although none of these countries meets these criteria today, the region has come a long 
way since the late 1990s. Significant progress has been made both in reforms and in overcoming 
the legacy of the wars. There are still unresolved bilateral disputes between countries in the region 
that the EU will not accept to be imported in the Community. Last but not least, accession to the 
EU is a choice that depends on the authorities of the candidate countries and the support of their 
citizens. 

Keywords: European Union, Western Balkans, Presidency, enlargement policy, criteria, 
disputes, democratization, accession.  

 
 
The EMU Policy of the New European Commission: Nothing New on the Horizon,  
by Kaloyan Simeonov 
 
The new European Commission with a 2019-2024 mandate has already its first strategic 

document. This is the programme that her President has presented to the European Parliament 
before the election for her new position.  The document is signed by Ursula von der Leyen and is 
called:  “A Union that strives for more. My agenda for Europe”. Notwithstanding this ambitious 
title, the document does not contain new ideas in the area of reforming the Economic and Monetary 
Union. It only repeats already known reforms that were undertaken by the previous European 
Commission (2014-2019) under the Presidency of Jean-Claude Juncker. In the current paper an 
overview of the EMU reforms that are proposed by Ursula von der Leyen will be presented. An 
analysis will be done on the level these reforms correspond to the previous agenda of the EU, 
before the last elections for the European Parliament in 2019.  

Keywords: Economic and Monetary Union, euro, reforms 
 
 
The Eurozone Contemporary Challenges, 
by Emilia Georguieva 
 
The report treat issues related to the history and origins of the European Union's Eurozone; 

the level and dynamics of the most important macro indicators characterizing the economy of the 
Euro area and its member states for the period 2009-2018; with the current challenges facing the 
Eurozone economy since the last global financial and economic crisis, including multi-speed 
Europe, managing, reform without and with regard to Brexit. The report uses up-to-date statistical 
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information from the World Bank (WB), Eurostat and the European Central Bank (ECB), 
configured in 6 original tables. For the purposes of the analysis, comparisons are made both by 
year and period and by country or group of countries within the Euro area, such as the "old" and 
"new" member states of the European Union /Eurozone; countries of the PIGS/ PIIGS group 
(Portugal, Italy, Greece, Spain/Portugal, Italy, Ireland, Greece, Spain) and countries of the SSELL 
group (Slovenia, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania), etc. 

Keyworlds: EU, Eurozone, economy, macro indicators, challenges  
 
 

The Multiannual Financial Framework of the European Union and its Fundamental 
Aims and Values,  
by Dencho Georgiev 

 
Brexit is an opportunity for the EU to bring its finances in line with its fundamental aim of 

cohesion and with its fundamental values of equality, democracy and the rule of law, incl. the 
requirement of Art.175 TFEU that all its policies and actions and the implementation of its internal 
market shall contribute to the achievement of the objectives of cohesion. This could be done by 
eliminating the regressive elements and introducing progressivity into the system of ‘own 
resources’ and the financing of the policies of the EU. In the new MFF progressivity could be 
introduced for Member States’ contributions based on GNI, with a coefficient which would reflect 
the percentage deviation of the respective Member State from the EU average GNI per capita. 
‘Automatic progressive stabilizers’ could take the form of ‘progressive national co-financing' for 
Member States above the cohesion threshold of 90% of the EU average GDP per capita, with a 
progressive increase of national co-financing depending on the deviation from the EU average 
GDP per capita. 

Keywords: Multiannual Financial Framework, cohesion in the EU, progressivity, values 
of the EU, rule of law in the EU 

 

European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities,  
by Irena Nikolova 

 
Abstract: The European economic and monetary union is regarded as the next step of the 

EU Member States integration which envisages the single currency adoption as their official 
method of payment. To a certain extent that guarantees the implementation stability of the other 
EU economic policies and the euro preservation. Thus, the European Central Bank along with the 
other central banks make steps to support the single currency on the international markets as part 
of the undertaken monetary policy, which includes the implementation of the newly adopted 
mechanisms for supervision and crises financing.  

The purpose of the paper is to review the development opportunities of the EU monetary 
policy after 2020 and the role of Bulgaria in that policy. The tasks of the paper are related to two 
important issues: 1. The present situation of the EU monetary policy and the relations to the other 
economic policies; 2. Scenarios for the monetary policy development according to the trends in 
the international economy and Bulgaria.  

Keywords: European economic and monetary union, euro, euroarea, monetary policy, 
European central bank 
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Opportunities and Challenges towards the New Forms of Employment and Platform 
Work in the EU, 
by Monika Moraliyska   

 
Rapid advances in information and communication technologies (ICT) have added a new 

dimension to jobs and occupations, making them more flexible and allowing workers to perform 
their duties anytime, anywhere. In addition, the rapid process of digitalisation and related new 
technologies have significant effects on the labor market, including the emergence of new forms 
of employment and the development of employment through digital platforms. These phenomena 
have their advantages and disadvantages for workers. This report examines and analyzes the 
positive and negative effects of new forms of employment and the social challenges to their spread. 

Keywords: employment, non-standard forms of employment, platform work, social 
protection, Telework/ ICT-mobile work, EU 

 

Commercial Bankruptcy in the Context of the Deepening Financial Integration in the 
European Union,  
by Teodora Delisivkova 
 
The paper discusses current issues of the dynamic process of achieving compliance with 

EU law and legislative changes in Bulgaria, which aim to improve commercial insolvency 
proceedings. Innovations in insolvency proceedings in the EU with the adoption of Directive (EU) 
2019/1023 of the European Parliament and of the Council of the EU are justified as a necessary 
condition for effective participation in the Single Internal Market. The challenges for the 
implementation of the Directive until 2021 are analyzed. Conclusions are summarized on the 
progress of Bulgaria in harmonization with EU law in the areas of restructuring, insolvency and 
debt forgiveness and the ongoing legal changes in this field. 

Keywords: commercial insolvency, restructuring and debt forgiveness, EU law. 
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ЗА АВТОРИТЕ 

 
Гл. ас. д-р Гергана Радойкова е доктор по Европеистика и главен асистент в 

катедра „Политология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 
Изследователските й интереси се фокусират върху динамиката на изграждането на 
Европейския съюз, отчетността на публичните институции на европейско и национално 
ниво, участието на България във формирането на дневния ред на европейското 
обединение, както и върху различните механизми за гражданско участие в политическия 
процес. Автор е на монографията „Отчетност на институциите на ЕС“, както и на 
научни публикации в български и международни издания. Член е на Българската асоциация 
за политически науки, както и на Управителния съвет на Българската асоциация за 
европейски изследвания. 

 
Гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева e “Жан Моне” лектор по Европейска политика 

в НБУ. Започва професионалната си кариера като експерт в отдел “Парламентарни 
изследвания” на Народното събрание (1995-1997). От 1999 г. е изпълнителен директор, 
програмен директор и ключов експерт на българския клон на международната 
неправителствена организация Transparency International. Член на българската асоциация 
по политически науки и член на УС на Българската асоциация по европейски изследвания 
от 2006 г. Основните й изследователски интереси са в областта на Европейския съюз и 
неговите институции, актьори и граждански интереси, политиките в сферата на 
правосъдието и превенция на корупцията, политики и гражданско участие в България и 
страните от Централна и източна Европа, лобиране и лобистки практики. 

 
Димитър Пехливанов е Магистър от Колежа на Европа в Брюж (1996-97), 

Дипломат в МВнР (1997-2007) и Посолството на РБ в Прага (2000-2003). Преподавател в 
Специализирания институт на Франкофонията в София, Лектор в ИПА (2004-2014) и 
Venice International University (2010), докторант в НБУ с тема на разработка „Новата 
динамика на ЕС – от насърчаване на сходства към управление на различия“.  

 
Доц. д.ик.н. Георги Чанков е доцент в УНСС, факултет „Международна 

икономика и политика“, катедра „Международни отношения“. Интереси: геополитика и 
геоикономика, европейска интеграция, европейско изкуство. Титуляр на дисциплините 
„Европейска интеграция“, „Външна политика на Източна Европа“, „Глобално 
корпоративно управление“, „Европейска цивилизация“ и др. Гост-преподавател във 
ФАГИОПМ (ТУ-София) и в университетa в Хайлброн, Германия. Автор на 8 монографии и 
учебници, в т.ч. на тритомника „Европейският съюз от системна гледна точка“. Има 
множество публикации в български и международни издания. Неговият учебник 
„Internationales Management“ е депозиран в Нациналната библиотека на ФР Германия в 
Лайпциг. 

 
Доц. д-р Антонина Хабова е преподавател в Катедра „Международни 

отношения” на УНСС. Работила е като главен експерт в Администрация на Президента, 
програмен координатор и програмен директор в Института за регионални и 
международни изследвания. Тя има магистърска степен по международни отношения и 



177 
 

докторска степен по политология (международни отношения) в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Специализирала е в Университета Комплутенсе (Испания), Център за 
съвременни проучвания “Робърт Шуман” към Института на Европейския университет, 
Институт за дипломатическо обучение „Едмънд А. Уолш“, Университет „Джорджтаун“ 
(САЩ), както и в Академия за международни бизнес служители (Китай). Автор е на 
монографията „Китай: стратегия и външна политика” (2018) и учебника „Европейският 
съюз и Китай. Принципи, перспективи, предизвикателства” (2018). 

 
Лилия Маркова е докторант по Международни отношения и външна политика в 

УНСС, София. Изследователските й интереси са свързани с региона на Запданите 
Балкани. Научни области: национализъм, етническа политика, европейска и 
евроатлантическа интеграция.  
 

Доц. Калоян Симеонов е доктор на политическите науки и доктор по икономика. 
Той има магистърска степен по европейски изследвания в Колежа на Европа и по 
международни икономически отношения в УНСС. Има 22 години практически опит в 
публичната администрация в звената по въпросите на ЕС в Министерство на финансите, 
администрацията на Министерски съвет и Комисията за финансов надзор, включително 
в предприсъединителния период, преди членството в ЕС. Бил е лектор в Института по 
публична администрация, Центъра за европейски програми към Американския 
университет в България, Дипломатическия институт към Министерство на външните 
работи и други. Ръководител на Катедра Европеистика към СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Доц. д-р Емилия Георгиева е преподавател в катедра „Икономикс“ на УНСС-

София. Титуляр е на курсове по „Европейска интеграция“, „Икономика на ЕС“ и др. Автор 
и съавтор на значителен брой учебници, статии и монографии в областта на 
европеистиката. Има значим принос в популяризирането и реализирането на проект „Жан 
Моне“ в България. 

 
Доц. д-р Денчо Георгиев е гост-професор в Свободен университет Брюксел (VUB), 

Център за частно и стопанско право. Българска асоциация по международно право – 
заместник-председател. Бургаски свободен университет (2010-2015г.). Народно събрание 
– Директор дирекция „Европейски съюз“, Постоянен представител към Европейския 
парламент (2007-2009г.). Посланик, Представител на България към Световната 
търговска организация (1997-2006г.). Главен преговарящ по присъединяването на България 
към СТО (1995-1996г.). Заместник-министър на търговията (1993-1995г.). Център за 
европейски изследвания при БАН – основател и директор (1990-1993). Институт за 
държавата и правото при БАН – научен сътрудник и старши научен сътрудник (1976-
1993).  

 
Доц. д-р Ирена Николова е преподавател в Нов български университет от 2007 г. 

В департамент „Икономика и бизнес администрация", а от 2012 г. В департамент 
„Икономика".  Нейните научни интереси са в областта на международни финанси и 
търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода. Има публикувани монография 
„Валутният риск в икономиката: теоретични и практико-приложни измерения" (2018), 
самостоятелен учебник „Финансиране на международната търговия" (2015) и два 
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учебника в съавторство: „Глобални пари и финанси" (2011) и "Въведение във финансите" 
(2019). Член е на Асоциацията по световна икономика, на Европейската икономическа 
асоциация, на Европейската икономическа и финансова асоциация, на Българската 
асоциация за европейски изследвания. Има практически опит в областта на икономиката 
и банковото дело. 
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и световно стопанство в София. Преподава по дисциплините "Европейска икономика", 
"Институции на ЕС", "Международни икономически отношения" и “Търговска политика 
на ЕС“ в катедра "Международни икономически отношения и бизнес". През 2011 г. 
защитава докторска степен по "Международни икономически отношения", специалност 
"Европейска икономическа интеграция", след защита на дисертационен труд на тема: 
"Икономически ефекти от либерализацията на единния европейски пазар на електронни 
съобщения". Научните й интереси и публикации са в областта на международната 
търговия, икономиката на ЕС, европейската икономическа интеграция и европейските 
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