
 

 

ИЗВАДКИ ОТ ДОКЛАДА 

 

"Десетте години членство в ЕС е един от най-успешните периоди в 

българската история. Това е второ поредно десетилетие (след 1997 г.), в 

което страната се развива без сериозни кризи във вътрешно-политически 

план и в сравнително благоприятна международна среда. Членството в 

ЕС е безспорно важен стабилизиращ фактор, който има съществен 

принос за този резултат."  

Даниел Смилов 

 

"Задълбоченият академичен и безпристрастен анализ на тези [на 

членството] ефекти в тяхната пълнота е от ключово значение за 

качеството на публичния дебат за осмислянето на членството на 

България в ЕС – един от малкото национални проекти в българската 

история, който след значително общо усилие, фактически постигна 

своята цел." 

"След 10г. в ЕС, въпреки огромната тежест на световната 

[икономическа] криза, коефициентът на безработица в България е по-

нисък, отколкото в последната година преди членството. Може да се 

спекулира за причините за това развитие, но достъпът на българските 

граждани до пазара на труда в ЕС със сигурност е сред важните 

обясняващи фактори" 

"Особено в условията на неблагоприятна световна конюнктура, 

този приток на средства е от основно значение. Голяма част от него е 

по линия на европейските фондове. Според най-амбициозното изследване 

на ефектите от този приток, за периода до 2015г. наличието на 

европейски фондове е довело до БВП с 9.3% по-висок, заетост с 4,8% по-

висока и безработица с 4% по-ниска, отколкото биха били при нулеви 

трансфери."  

"За десетилетието на членството на България в ЕС износът от 

страната на високотехнологични продукти и на услуги от областта на 

информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от 

двойно, а делът на този износ в общия износ от страната се е увеличил 

от под 7 до над 10 процента." 

"Друго следствие на увеличената степен на конкуренция е 

подобряване на избора на българските крайни потребители по 

отношение и на количества, но и на качество на благата. Само като 

примери в това отношение могат да бъдат дадени развитията в 

секторите на мобилната телефония, на самолетните пътувания, на 



 

 

(особено в перспектива) енергийните доставки, при които нивото на 

конкуренция и потребителски избор щеше със сигурност да е значително 

по-ниско без членството на България в ЕС." 

Георги Ганев 

 

"Друг неразрешен проблем остава строителството на територии 

от мрежата "Натура" и липсата на интегриране на политиката за 

опазване на природата и биологичното разнообразие в други секторни 

политики, слабата администрация. Така основните предизвикателства в 

тази толкова важна за здравето на настоящото и бъдещите поколения 

български граждани област остават 1) по-добра защита на здравето на 

хората чрез продължаване на намаляването замърсяването на въздуха. 

2) по-правилното събиране и почистване на градските отпадъчни води и 

3) прилагането на законодателството за опазване на природата." 

"Ефектът от законодателството на ЕС в тази област и 

прилагането му е както увеличаване качеството и завишаване 

безопасността на храните, така и по-лесен достъп на българските 

производители, спазващи съответните стандарти, до единния 

европейски пазар. Показателно в това отношение е увеличеният в пъти 

износ на селскостопанска продукция за страни от ЕС през годините на 

членството на страната ни, като търговският баланс в този сектор със 

старите страни-членки от негативен преди присъединяването ни, след 

2010 вече е положителен." 

"На специална защита се радват и икономическите права на 

европейските [съответно и българските] граждани – като правото 

срещу заблуждаваща реклама, несправедливи условия на търговия, 

потребителски кредити, право на връщане на стока при дистанционна 

търговия, права при пътуване и пазаруване в друга държава-членка, права 

на пътниците в авио, ЖП, и авто-транспорта, и др." 

"Това свързване в европейски мрежи от НПО, от които черпят 

ценна експертиза, освен че създават възможности за допълнително 

финансиране, е една от най-големите придобивки на членството за 

[НПО]сектора." 

Ружа Смилова 

 

Въпреки че политиките в сферите на образованието и културата 

остават на национално ниво, ЕС се превръща във важен фактор за 

промяна както чрез подкрепата за създаване на общоевропейско 



 

 

образователно и културно пространство, така и чрез финансирането на 

някои от националните политики. 

Членството в ЕС, както през специални програми като Еразъм и 

Еразъм +, така и през ангажимента със свободното движение на хора, 

повишава мобилността на българските студенти във всички 

образователни степени, както и шансовете на преподавателите и 

изследователите да участват в общо европейското академично 

пространство. 

Европейските фондове в момента създават условия за приобщаване 

и включване на маргинализирани социални групи, групи в риск, деца от 

малцинства и деца със специални образователни потребности; през тях 

се финансират програми, ориентирани към гарантиране на равен достъп 

до образование, както и мерки срещу ранното отпадане от училище.  

"От гледна точка на България трябва да подчертаем, че 

европейските цели за образование задават и определят политиките на 

страната, но едновременно с това за постигането им се разчита основно 

на европейско финансиране." 

"Показателно е, че при толкова големи инвестиции [в култура] 

България няма нито един обект, номиниран за европейската награда за 

културно наследство." 

Мила Минева 

 

"Предприсъединителният период съвпада с формирането на пет 

географски вектора на външната политика на ЕС, които обещават да 

доведат до повече стабилност в непосредствени съседи или близки до 

България региони.“  

Убедителен израз на европейската солидарност с България във 

връзка с решимостта на държавите членки да не се стига в бъдеще до 

хаотична вълна от бежанци и мигранти през лятото на 2015 г. е 

включването в декларацията от Братислава от 16 септември 2016 г. на 

България като страна, която да получи спешна помощ за гарантиране на 

сигурността на българо-турската граница, в резултат на което 

страната получи 160 милиона евро за спешни и краткосрочни мерки. 

   

Антоанета Приматарова 

 


