
1 
 

ПРИНОС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

към 18-месечната програма на Съвета на ЕС (1 юли 2017 г. – 31 декември 2018 г.) 

 

1. СЪЮЗ ЗА РАБОТНИ МЕСТА, РАСТЕЖ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 

ЕДИНЕН ПАЗАР 

 Изпълнение на целите и мерките, заложени в пътната карта на Стратегията за 

единния пазар, с акцент върху: хармонизацията; взаимното признаване; 

мерките за допълняемост между единния патент и националните патентни 

системи; ревизия на правната рамка за сектори на индустрията, чиито продукти 

са обект на разрешителен режим на регулирани пазари; и въвеждане на правна 

уредба на европейско ниво за географските означения за неселскостопанските 

продукти. 

 Фокус върху точното прилагане на правилата на единния пазар, в т.ч. чрез 

разработване на насоки относно прилагането на законодателството на ЕС; 

премахване на оставащите бариери и неоправдани или непропорционални 

изисквания към доставчиците на услуги и по-добро прилагане на Директивата 

за услугите. 

 Развитие на конкурентоспособен Цифров единен пазар чрез стимулиране на 

трансграничната електронна търговия в полза на европейските потребители и 

предприятия; насърчаване на високоскоростна интернет свързаност на ниво ЕС; 

изграждане на основана на данни икономика; и укрепване на доверието и 

сигурността в цифровите услуги, включително при обработката на лични данни. 

 Качество на законодателните разпоредби, синергия и съгласуваност между 

регулаторните актове; приоритет на препоръките по Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT), които подпомагат бизнеса и по-

специално малките и средни предприятия. 

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА 

 Развитие на интегрирана индустриална политика, адаптирана към новите 

глобални предизвикателства и координация с всички свързани политики; 

активно използване на „проверката на конкурентоспособността“ в работата 

на Съвета по конкурентоспособност. 

 Подкрепа за предприемачеството, основано на цифрови технологии и 

иновации, с водеща роля за икономическото и социалното развитие на ЕС. 

 Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) и за стартиращите 

фирми, включително чрез осигуряване на достъп до алтернативни форми на 

финансиране; подпомагане на инвестициите в иновации и научно-

изследователска и развойна дейност; улеснен достъп до продукти на 

интелектуална собственост от особено значение за МСП; систематично 

прилагане на принципа „Мисли първо за малките“. 

 Гарантиране на справедлива и ефикасна система за корпоративно данъчно 

облагане в ЕС; осигуряване на надежден режим по отношение на данъчните 

измами; инициативи във връзка със ставките на данъка върху добавената 

стойност и данъчното облагане на електронната търговия в контекста на 

Цифровия единен пазар.  
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 Гарантиране на продуктивна и качествена заетост посредством популяризиране 

на политиките за намаляване на младежката безработица и създаване на 

условия за европейските граждани да се възползват в максимална степен от 

възможностите за работа в рамките на Единния пазар; подобряване на 

връзките между образователните системи и трудовия пазар чрез обучение в 

реална работна среда; и модернизация на образователните системи с цел 

осигуряване на умения за работа, отговарящи на настоящите и бъдещи 

потребности на трудовия пазар. 

 Отчитане ролята на законната миграция за развитието на европейската 

икономика; продължаване на процеса по кодификация на законодателството в 

областта на миграцията и регламентиране на условията за влизане и пребиваване 

на граждани на трети страни за целите на трудовата заетост, изискваща висока 

степен на умения; прилагане на Глобалния подход към миграцията и 

мобилността чрез договаряне на нови и успешно изпълнение на сключените 

партньорства за мобилност.  

 

ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО 

 Осигуряване на предвидимост и гъвкавост при изпълнение на политиките и 

приоритетите на ЕС чрез ефективно планиране и изпълнение на Бюджета на 

ЕС, при спазване на принципите за добро финансово управление и бюджетна 

дисциплина, и чрез конструктивни дискусии по отношение на новата 

Многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г.  

 Засилване на синергията между отделните европейски структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ); подобряване на връзката и взаимодействието 

между Структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони и инструментите, управлявани на ниво ЕС; опростяване на 

правилата и процедурите в областта на Кохезионната политика и подготовка на 

институционалния преговорен процес за периода след 2020 г. 

 Опростяване на Общата селскостопанска политика и обсъждане на бъдещите 

параметри на ОСП след 2020 г. 

 Акцент върху инвестициите в научни изследвания и иновации - бъдещо 

развитие на програмата „Евратом“; ускоряване трансфера на знания, данни и 

научни постижения за генериране на повече иновации и иновативни МСП чрез 

прилагане механизмите на публично-частното партньорство; подготовка на 

следващата Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и 

иновации за периода 2021-2028 г. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ (ИПС) 

 Осигуряване на прехода между първия и втория етап от Пътната карта за 

завършване на Икономическия и паричен съюз: по-ефективна процедура по 

макроикономически дисбаланси, насърчаваща провеждането на структурни 

реформи; по-ефективни и справедливи пазари на труда и социално-

осигурителни системи; Европейски семестър с по-силен акцент върху 

приоритетите и повече време за тяхното обсъждане.  

 Задълбочаване на ИПС в съответствие с Доклада на петимата председатели, 

при запазване целостта на ЕС и на единния пазар, в т.ч. изпълнение на мерките 

от Плана за действие за изграждане на Съюза на капиталовите пазари и 

действията за завършването и укрепването на Банковия съюз. 
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УСТОЙЧИВА ОКОЛНА СРЕДА 

 Осигуряване на устойчива рамка по околна среда чрез по-добро регулиране и 

цялостно интегриране в секторните политики. 

 Изграждане на Кръгова икономика с акцент върху екоиновативните 

инициативи, насочени към ефективно използване на ресурсите и затваряне на 

производствения цикъл. 

 

2. СЪЮЗ, КОЙТО ОПРАВОМОЩАВА И ЗАЩИТАВА ВСИЧКИ СВОИ 

ГРАЖДАНИ 

 

 Равно третиране и недопускане на дискриминация като фактор за справяне с 

предизвикателствата в икономическия и обществения живот. 

 Борба с бедността и социалното изключване: популяризиране на концепцията 

за ранно детско развитие и инвестиране в образованието и грижите в ранна 

детска възраст като ефективно средство за превенция на преждевременното 

напускане на училище и на социалното изключване. 

 Хората с увреждания - пълноправни членове на обществото: 

усъвършенстване на изискванията за достъпност за продукти и услуги и 

гарантиране ползването на всички права и свободи от страна на хората с 

увреждания. 

 Защита на здравето и подобряване на здравните показатели на гражданите 

на ЕС чрез осигуряване на достъп до ефективни и иновативни лекарствени 

продукти на приемлива цена и стимулиране на здравословното хранене; 

насърчаване на физическата активност. 

 Сближаване чрез образование и обучение: Новият програмен период на 

Програмата „Еразъм+“ на ЕС и на Стратегическата рамка за европейско 

сътрудничество в образованието и обучението (ЕТ2020) като фактор за 

разширяване на сътрудничеството между държавите членки.  

 Модернизация на европейските образователни системи и учебни програми: 
утвърждаване на учителите като ключови участници в образователния процес и 

фактор за повишаване качеството и ефективността на образованието; широко 

въвеждане на информационните и комуникационните технологии на всички 

нива на образователната система. 

 Равен достъп до качествено образование за всички като фактор за засилване 

на социалното и икономическото приобщаване на групите в неравностойно 

положение и за приемане на многообразието във всичките му форми; 

насърчаване на равнопоставеността, недискриминацията и интегрирането на 

мигрантите. 
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3. КЪМ ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ С НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА 

 

 Устойчиво изграждане на Енергийния съюз: по-нататъшно интегриране на 

европейския енергиен пазар; гарантиране сигурността на енергийните доставки, 

посредством диверсификация на източниците и маршрутите; засилване на 

сътрудничеството в Централна и Югоизточна Европа за изграждане на важни 

инфраструктурни проекти; повишаване на енергийната ефективност. 

 Борба с изменението на климата и преминаване към нисковъглеродно 

развитие: акцент върху инициативите за намаляване на емисиите на парникови 

газове в секторите в и извън обхвата на Европейската схема за търговия с 

емисии, при съблюдаване принципите на справедливост, солидарност и 

ефективност на разходите; подготовка за провеждане на първия „Спомагателен 

диалог“, опосредстващ изпълнението на целите по Споразумението от Париж. 

 

4. СЪЮЗ НА СВОБОДА, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ 

 

 Сигурни външни граници на ЕС като основен фактор за вътрешната 

сигурност на Съюза: укрепване на граничния контрол; гарантиране 

ефективността на извършваните систематични проверки; усъвършенстване на 

функционалностите на Шенгенската информационна система; ефективно 

наблюдение на дейността на новата Европейска агенция за гранична и брегова 

охрана и наблюдение на работата по предложението за създаване на 

„интелигентни граници“ на ЕС. 

 Оптимизиране обмена на информация между правоприлагащите органи, 

службите за сигурност и европейските агенции посредством прилагане на 

общи стандарти за единен формат на данните, общи процедури за обмен на 

информация и постигане на техническа съвместимост между различните 

информационни системи.  

 Повишаване ефективността на наличните европейски инструменти за борба с 

тероризма и организираната престъпност. 

 Изграждане на стабилна и справедлива европейска система за убежище и 

осигуряване на солидарни механизми за разпределение на тежестите в случай на 

засилен бежански натиск. 

 Ефективна политика на връщане на нелегално пребиваващи лица чрез 

сключване на нови и спазване на вече подписани споразумения за реадмисия; 

акцент върху прилагането на Съвместното изявление ЕС - Турция. 

 Създаване на силна, независима и ефективна Европейска прокуратура, която 

да осигури ефективна защита на финансовите интереси на Съюза чрез 

наказателно правосъдие. 

 Развитие и насърчаване на електронното правосъдие и технологиите в 

съдебната дейност и сътрудничество като средство за облекчаване и 

ускоряване на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса в ЕС, както и за 

повишаване на ефективността на работата на органите на съдебната власт и на 

другите правни професии в държавите членки. 

  



5 
 

5. СЪЮЗЪТ КАТО МОЩЕН ФАКТОР НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА 

 

 Изпълнение на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност 

и подчинените стратегически и оперативни документи за гарантиране на 

прилагането на принципите и приоритетите на Стратегията, включително в 

областта на сигурността и отбраната, в тясна координация с партньорите на ЕС, 

особено НАТО. 

 Потвърждаване на решимостта на ЕС да спазва поетите ангажименти в процеса 

на разширяване въз основа на обективна оценка на индивидуалния напредък на 

страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС с фокус върху 

качеството и съдържанието на реформите и укрепване на капацитета за 

прилагане на законодателството и стандартите на ЕС. 

 ЕС като стабилен партньор в нашето съседство: запазване на Източното 

партньорство като единна политическа рамка, отчитаща индивидуалния 

напредък на страните партньори; укрепване на стабилността в региона на Черно 

море; осигуряване на сигурност във всичките й измерения в региона на Южното 

съседство.  

 Развитие на сътрудничеството със стратегическите трансатлантически 

партньори – САЩ и Канада по широк кръг от въпроси като търговия, кибер 

сигурност, защита на личните данни, права на човека, предотвратяване на 

конфликти, неразпространение на ОМУ, управление на кризи и т.н. 

 


