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България в пространството

на Европейския съюз



Основни изводи

• България трябва да задълбочи процеса на 
европейската си интеграция, за да постига в 
по-висока степен собствените си 
национални интереси.

• Качеството на интеграционния процес се 
определя от наличието на вътрешна 
съгласуваност между приемането на 
достиженията на общностното право и 
процеса на модернизация на българската 
публична среда. 



Положителните примери

През изследвания период от време в България са налице няколко ясно 
очертани положителни тенденции:

– Устойчиво нарастване на брутния вътрешен продукт;
– Трайна тенденция на „изсветляване“ на икономиката и 

относително намаляване на дела на т.нар. „сива“ икономика;
– Общо подобряване на инфраструктурата за развитие и 

модернизиране на основни сфери от публичното управление;
– Повишаване на капацитета за привличане на инвестиции и 

създаване на подходящи условия за тяхната реализация;
– Нарастване на дела на съхранената природна среда чрез 

въвеждането на различни механизми за закрила;
– Изграждане на професионална публична администрация, която 

във все по-висока степен отговаря на критериите за добро 
управление.



Отрицателните тенденции

• Европейските политики и инструменти все още се възприемат като 
различни от националните публични ресурси.

• Непоследователното провеждане на реформи в публичния сектор 
доведе до специфично блокиране на редица сфери между политики, 
насочени към осигуряване на качество и подходи, насочени към 
гарантирането на достъп до съответни публични услуги. 

• Запазва се негативната тенденция за съществени дефицити при 
прилагането на общностното и националното законодателство. 
Процесът на модернизиране на публичната администрация и на 
институциите на съдебната власт, среща съпротиви и не успява да 
генерира необходимата обществена подкрепа. 

• Демографската ситуация на българското население продължава да 
бъде изключително тежка. Тя се отразява върху общото 
благосъстояние на обществото, но преди всичко – върху житейските 
планове и перспективи, солидарността и ефективния диалог между 
поколенията. 



Изводи от анализа

• Основните изводи от анализа могат да 
бъдат синтезирани по следния начин:

– Финансовата дисциплина води до повишаване 
на събираемостта и устойчиво нарастване 
на доходите. Тя създава предвидимост и 
стабилност, която генерира потенциал за 
устойчив растеж и финансова среда, 
насърчаваща чуждестранните инвестиции.



Изводи от анализа -2 

• Увеличаването на относителния дял на 
износа в БВП води до икономически 
растеж; насърчава трансфера на стандарти 
и технологии; подобрява производствените 
и социални практики; и в крайна сметка –
води до повишаване на 
конкурентноспособността на българската 
икономика. 



Изводи от анализа -3

• Публичните инвестиции в 
инфраструктура насърчават 
регионалното и местно развитие, където 
е съсредоточен съществен потенциал за 
повишаване на благосъстоянието на 
гражданите и намаляване на социалните 
неравенства.



Изводи от анализа - 4 

• Ускореното развитие в сектора на 
строителството има не само 
икономическо значение, но и траен 
социален ефект върху групи с по-ниско 
образование и квалификация. Налице е 
ясно изразена зависимост между темповете 
на развитие на строителството и 
повишаването на благосъстоянието и 
заетостта.



Изводи от анализа - 5

• Присъединяването на България към 
Европейския съюз превърна мечтите на 
поколения българи в постижими цели. 
Европейското гражданство даде ново 
самочувствие на българите, че могат да 
постигат своите успехи и да бъдат 
възприемани като равни на другите 
европейски народи, каквато бе и мечтата 
на Васил Левски. 



Изводи от анализа - 6

• Българското обществено мнение остава 
все така про-европейски настроено, като 
през последните десет години нито за 
момент не бе разколебана твърдата 
увереност на българските граждани, че 
пътят към просперитет и национално 
достойнство преминава през пълноценна 
интеграция на страната ни в Европейския 
съюз.



Перспективите за развитие

• С присъединяването си към Европейския съюз, 
България не само добави още един език към 
културното пространство на Европа, а още една 
писменост, която продължават да използват около 
200 милиона души по света.

• Мисията на България е свързана с 
посредничеството и диалога между културите. 
Страната ни може да заеме достойно позицията на 
компетентен посредник и да осмисли своята 
ключова роля в процеса на формиране на 
Югоизточна Европа като една от най-динамично 
развиващите се части на европейския континент. 



Перспективите за развитие - 2

• Страната ни е част от двете най-мащабни 
европейски инициативи за регионално развитие и 
в същото време притежава огромен потенциал за 
трансгранично сътрудничество.

• В този смисъл, нашият приоритет е развитие на 
свързаността между страните от региона и 
увеличаване на добавената стойност на 
партньорството и сътрудничеството в 
регионален мащаб.



Перспективите за развитие - 3

• Стратегическият интерес на България е в 
изработването на обща европейска политика на 
сигурност и външни работи; обща енергийна и 
обща миграционна политика на Европейския съюз.

• Степента, в която страната ни успее да постави на 
дневен ред и да заеме активна позиция в процеса 
на тези важни дебати за бъдещето на Обединена 
Европа, ще определи възможностите за 
повишаването на благосъстоянието на българските 
граждани и постигането на българския идеал за 
развитие, основано на разбирателство и 
сътрудничество.



Благодаря за вниманието!


