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Очаквания на Управителния съвет и на членуващите в БСК предприятия,  
браншови и регионални сдружения към кандидатите за  

български представители в Европейския парламент 

 

Като национално отговорен съюз и представителна работодателска организация, БСК 
защитава идентифицираните общи икономически интереси на българските работодатели и 
предприемачи на национално и международно ниво, и ги обединява за постигане на 
свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на конкурентни пазари, труда, 
образованието, инициативата и мотивацията на човешкия капитал. 

В качеството си на основен представителен наднационален законодателен орган, 
Европейският парламент (ЕП) изпълнява ключово значима роля за развитието на 
европейската правна рамка, за икономиката на ЕС и конкурентоспособността на всички 
държави-членки. В контекстна на предстоящите Европейски избори, тази роля ще нараства 
предвид ускоряващата се цифровизация на икономиката, осигуряването на общата 
сигурност, нарастващия популизъм,  предизвикателствата, свързани с промените в климата 
и дългосрочните ангажименти за изграждане на безвъглеродна икономика,  сигурността на 
енергийните доставки и др.   

Отчитайки съвременните глобални предизвикателства, пред които е изправен ЕС, както 
и необходимостта от ускорена конвергенция на националната производителност, доходи и 
жизнен стандарт към средните равнища в ЕС, бърз преход от валутен борд към механизма 
на обменните курсове ERMII и еврозоната, Управителният съвет на БСК заявява следните 
основни очаквания от името на членуващите браншови и регионални сдружения и 
предприятия към кандидатите за български представители в Европейския парламент: 

- Гарантиране на конкурентни позиции на европейската индустрия и икономика на 
знанието, на големите предприятия и малкия бизнес на глобалните пазари; 

- Благоприятна инвестиционна, данъчна и регулаторна среда, насърчаваща 
иновациите, новите технологии и инвестициите в човешкия капитал; 

- Гъвкави трудови отношения и модерни образователни и професионални стандарти 
в отговор на цифровизацията на икономиката и задълбочаващите се демографски 
проблеми;  

- Балансиран енергиен преход към т. нар. ниско- и безвъглеродна икономика, основан 
на ефективна регулаторна рамка, иновационни технологии, конкурентни пазари и 
цени на енергийните ресурси; 

- Радикална трансформация на предприятията, веригите на доставки и добавена 
стойност към модела на кръгова, ресурсно щадяща икономика; 

- Осигуряване на транспортна и дигитална свързаност и масирани инвестиции в 
периферията на европейската транспортна мрежа. 

Същевременно, БСК изразява пълна подкрепа на призива на INDUSTRY4EUROPE „Да 
поставим индустрията в основата на бъдещето на ЕС!“ и поемане на ангажимент: 

- за включване на индустрията като основен приоритет в 5-годишната работна 
програма на ЕК и назначаване на заместник-председател, отговарящ за 
индустрията; 

- от новото ръководство на ЕК да представи своевременна и амбициозна дългосрочна 
промишлена стратегия на ЕС, която да включва ясни показатели и управление; 
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- да бъде направен годишен преглед на напредъка в прилагането на стратегията по 
време на ежегодното пролетно заседание на Европейския съвет и да бъдат 
предоставени насоки за насърчаване на конкурентоспособността на Европа. 

БСК е готова да положи необходимите усилия и да осигури експертиза за даване на 
глас на тези очаквания в ЕП, за превръщането им в реални политики, в ясни и работещи 
предложения и правни актове на ЕС.   

В тази връзка, Управителният съвет на БСК декларира общата си позиция за 
пълноценно и ефективно взаимодействие с избраните национални представители в ЕП, вкл. 
чрез: 

- организиране на широки обсъждания по законодателни инициативи в основните 
области на политики,  

- участие в целеви работни групи при формиране и комуникиране на национални 
позиции по проекти на правни актове на ЕС,  

- консултации по становища и предложения на политическите групи, представени в 
ЕП, вкл. с отговорни представители и експерти на BUSSINESSEUROPE - най-
влиятелната бизнес и работодателска европейска организация, чиито единствен 
член от българска страна е БСК;  

- провеждане на редовни срещи (напр., два пъти годишно) с бизнеса, на които да се 
предоставя информация за предстоящи законодателни инициативи, да се обсъждат 
приоритетите за българския бизнес, както и конкретни текущи законопроекти; 

- ангажиране на българските представители като докладчици в комисиите на ЕП по 
законодателни проекти, от значение за българския бизнес и браншови организации; 

- осъществяване на активна директна връзка от страна на представителите в ЕП със 
съответния бранш, засегнат от законопроекта, и консултиране на браншовите 
сдружения на национално и европейско ниво при изготвяне на мерките, които го 
регулират (практиката показва, че изработените в партньорство със 
заинтересованите страни закони са с по-голяма ефективност при постигане на 
заявените цели); 

БСК ще номинира свои отговорни представители за основните области на политики с 
цел изграждане на контактна мрежа с българските представители в ЕП. По такъв начин 
следва да бъде осигурена безпрепятствена комуникация, вкл. по електронен път за 
своевременен обмен на информация, консултиране на позиции по секторното и 
хоризонтално законодателство, оценяване на въздействието върхубългарското стопанство 
от приемането на проекти на правни актове на ЕС, и ефективна защита на общите интереси 
на предприятията и отделните сектори. 

Същевременно, УС на БСК изразява своята готовност за провеждане на работни 
обсъждания преди провеждането на Европейските избори, с участие на браншови 
сдружения и предприятия и  кандидатите за български представители в ЕП, номинирани от  
основните политически партии. 

 

Приложение: Предложения на предприятия, браншови и регионални сдружения, 
членуващи в БСК, към българските представители в Европейския парламент 

 

20 март 2019 г.             УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСК 
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Приложение към Очаквания на УС, 

предприятия, браншови и регионални 

сдружения, членуващи в БСК, към 

кандидатите за представители в ЕП, 20 

март 2019 г.  

 

Предложения на предприятия, браншови и регионални сдружения, членуващи 

в БСК към българските представители в Европейския парламент 

1. Упражняване на контрол върху качеството и верността на преводите на документи 

на ЕС – регламенти, директиви, решения и съобразяване с българската 

терминология, утвърдена в българските стандарти. 

2. Гаранции на ниво ЕС за адекватно компенсиране на операторите за пътнически 

превоз и покриване на загуби, произтичащи от определените цени на услугите и 

специални намаления. 

3. Приемане на целеви мерки и субсидии за замяна на дизелов с електрически 

пътнически с цел намаляване на емисиите и общите енергийни разходи в градските 

агломерации. 

4. Прилагане на благоприятна инвестиционна и данъчна политика, която отчита 

инвестициите на предприятията в нови технологии, в повишаване на 

квалификацията на кадрите, осигуряваща  знания и умения в съответствие със 

съвременните нужди на развитие на бизнеса, както и в създаване на работни места. 

5. Премахване на административните тежести в ЕС, което ще позволи на 

производителите да продължават да осигуряват повече и по-качествени работни 

места. 

6. Приемане на ново законодателство основаващо се на реалните потребности от 

промени, водещо до реални ползи, и регламентиране на измерими, проверяеми и 

подходящи параметри, като се избягва двойното регулиране на продукти и 

компоненти. 

7. Запазване на стандартизацията като предпоставка за определяне на технически 

методи като измеримост и безопасност на продуктите, както и поддържане на 

принципите на Новата законодателна рамка (New Legislative Framework) чрез 

позоваване на стандарти, определени в съответното законодателство. 

8. Превръщане на ЕС във водеща сила в НИРД чрез насърчаване на подходящи условия 

за създаване на иновативни центрове и благоприятна среда за стартиране на нов 

бизнес. 

9. Приемане на общоевропейска рамка за развитие на адекватна образователна 

система, която осигурява необходимите знания и умения за работните места, 

разкривани от бизнеса. 

10. Изграждане на „Умен енергиен пазар“, изравняващ търсенето и предлагането на 

енергия, и „Свързани домове“ чрез: 

- Отключване на потенциала на енергийната мрежа за реакция спрямо търсенето 

на енергия чрез предоставяне на сигнали за контрол и финансови стимули на 

домакинствата. 
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- Осигуряване на ползотворност на европейската рамка за киберсигурност чрез 

предоставяне на специфични, доброволни, динамични, свързани с индустрията 

и достъпни схеми за сертифициране. 

- Гарантиране на съгласуваност между разпоредбите на Регламента за зачитане 

на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и 

Общия регламент за защита на личните данни с цел осигуряване на високо ниво 

на защита на поверителността и правната яснота за бизнеса. 

- Осигуряване на оперативна съвместимост между уредите и другите продукти в 

дома с цел реализация на политиката за оптимизация на умното използване на 

енергия в бита. 

- Създаването на умен енергиен пазар ще даде тласък на икономиите на енергия 

посредством изравняването на търсенето и предлагането на енергия. Освен това 

реално би донесъл до намаляване на разходите на домакинствата при въвеждане 

на нови модели за ценообразуване на електроенергия, вариращи според времето 

на използване, като предлагане на значително по-ниски тарифи в непиковите 

часове на консумация на електроенергия на гражданите, които са подготвени да 

използват гъвкави умни уреди. 

11. Правни условия за ускорен преход към модел на кръгова икономика чрез създаване 

на кръгова култура, в която всеки член на обществото е ангажиран и поема своите 

отговорности чрез: 

- Събиране на липсващите две трети от отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) чрез ефективен мониторинг на 

потоците отпадъци и тяхната преработка. 

- Въвеждане на стандарти за рециклиране, така че пазарната динамика да не 

отклонява потоци от законосъобразните системи към незаконни дейности. 

- Разработване на успешна стратегия на ЕС за пластмасите чрез изисквания за 

действия от страна на всички участници във веригата - от производителите на 

пластмаса през търговците до организациите за рециклиране. 

- Гаранции за безконфликтно развитие на пазара на вторични суровини и 

прилагане на законодателството за химикалите. 

 

 

 
 

 


