
“Нерешените задачи”“Нерешените задачи”“Нерешените задачи” “Нерешените задачи” 
на Българияна България

Какво предстои презКакво предстои презКакво предстои през Какво предстои през 
следващите пет години?следващите пет години?



КонтекстКонтекстКонтекстКонтекст

 Двадесет години след началото на Двадесет години след началото на Д д д дД д д д
преходапрехода

 Десет години след старта на Десет години след старта на 
преговорите за присъединяване преговорите за присъединяване 
към ЕС към ЕС 

 Две години и половина следДве години и половина след Две години и половина след Две години и половина след 
началото на членството в ЕС началото на членството в ЕС 

 Икономическа и финансова кризаИкономическа и финансова кризао о ес а ф а со а р зао о ес а ф а со а р за
 Ново правителство на Ново правителство на 
малцинствотомалцинството



“Нерешените задачи” на “Нерешените задачи” на 
преходапрехода
Недовършени реформи във Недовършени реформи във д р р ф рд р р ф р
всички нови страни членки от ЦИЕ всички нови страни членки от ЦИЕ 
в сферите:в сферите:

 образование, образование, 

 здравеопазване, здравеопазване, 

 социална закрила и социално социална закрила и социално 
приобщаванеприобщаванеприобщаване. приобщаване. 



ПричиниПричиниПричиниПричини

 липсата на липсата на acquis communitaire acquis communitaire в в qq
тези области;тези области;

зависят от уменията назависят от уменията на зависят от уменията на зависят от уменията на 
националните правителства;националните правителства;

 крехки и уязвими политически крехки и уязвими политически 
системи, фрагментираност, роене, системи, фрагментираност, роене, 
популизъм и национализъмпопулизъм и национализъмпопулизъм и национализъм, популизъм и национализъм, 
правителства с кратък жизнен правителства с кратък жизнен 
цикъл;цикъл;



ПричиниПричиниПричиниПричини

 ниско и постоянно намаляващониско и постоянно намаляващо ниско и постоянно намаляващо ниско и постоянно намаляващо 
доверие на гражданите в доверие на гражданите в 
политически партии и политически партии и 
институциите на институциите на 
представителната демокрация;представителната демокрация;

 консолидирани групи от интереси консолидирани групи от интереси 
срещу реформитесрещу реформите..



“Нерешените задачи” на “Нерешените задачи” на 
ЕСЕСчленството в ЕСчленството в ЕС

 Присъединяване към Еврозоната, Присъединяване към Еврозоната, р д рр д р
членство в обменночленство в обменно--валутния валутния 
механизъм (ERM II);механизъм (ERM II);

 присъединяване към Шенген присъединяване към Шенген ––
България и Румъния (2011);България и Румъния (2011);

 реформа в правосъдие и реформа в правосъдие и 
вътрешен ред;вътрешен ред;вътрешен ред;вътрешен ред;

 противодействие на корупцията;противодействие на корупцията;р д ру ц ;р д ру ц ;



“Нерешените задачи” на “Нерешените задачи” на 
ЕСЕСчленството в ЕСчленството в ЕС

 борба с организираната борба с организираната р р рр р р
престъпност;престъпност;

усвояването на средствата отусвояването на средствата от усвояването на средствата от усвояването на средствата от 
Европейските фондове;Европейските фондове;

 изграждане на умения на изграждане на умения на 
правителствено и гражданско ниво правителствено и гражданско ниво 
за преминаванеза преминаване от пълноправноот пълноправноза преминаванеза преминаване от пълноправно от пълноправно 
към пълноценно членство към пълноценно членство на на 
БългарияБългария в ЕС. в ЕС. 



Механизми Механизми 
й ЕСй ЕСза въздействие на ЕСза въздействие на ЕС

 Механизъм за сътрудничество и Механизъм за сътрудничество и рудруд
проверка на напредъка в рамките проверка на напредъка в рамките 
на съдебната реформа и борбата на съдебната реформа и борбата 
с корупцията и организираната с корупцията и организираната ру ц р рру ц р р
престъпност (CVM);престъпност (CVM);

 изисквания за присъединяване изисквания за присъединяване 
към Шенген;към Шенген;

 “европеизация” на българските “европеизация” на българските 
политически партии; политически партии; 



Механизми Механизми 
й ЕСй ЕСза въздействие на ЕСза въздействие на ЕС

 блокиране на средствата от ЕС;блокиране на средствата от ЕС;р р д ;р р д ;

 медии и обществено мнение в ЕС;медии и обществено мнение в ЕС;д щ ;д щ ;

 изискванията, отнасящи се до изискванията, отнасящи се до 
приемането на еврото приемането на еврото --
гарантират предпазливо и гарантират предпазливо и 
предсказуемо публичнопредсказуемо публичнопредсказуемо публично предсказуемо публично 
бюджетиране в условията на бюджетиране в условията на 
криза. криза. 



Какво предстои?Какво предстои?Какво предстои?Какво предстои?

 Реформи в образование, Реформи в образование, ф р р ,ф р р ,
здравеопазване, социална сфера;здравеопазване, социална сфера;

 присъединяване към Шенген;присъединяване към Шенген;
 членство в Еврозоната (ERM II);членство в Еврозоната (ERM II);
 пълноценно членство в ЕС:пълноценно членство в ЕС:
 ефективно гражданско участие във ефективно гражданско участие във 
формулирането и прилагането на формулирането и прилагането на 
европейските политики;европейските политики;

 ефективно програмиране на финансова ефективно програмиране на финансова 
рамка 2013рамка 2013--2020.2020.



Инициатива за европейски Инициатива за европейски 
политикиполитикиполитики политики 

“Нерешените задачи на държавите от “Нерешените задачи на държавите от р рр р
петото разширяване”петото разширяване”
www.eupi.euwww.eupi.eu

www.osi.bgwww.osi.bg
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