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Дейностите на ЕИСК   
по време на Българското председателство 

Eвропейски икономически и социален комитет



България поема председателството на Съвета на Европейския съюз в критичен период за Европа, 
който подлага на изпитание сплотеността и единството на държавите членки.

На първо място бих искал да поздравя България за решението ѝ да обяви икономическото и со-
циалното сближаване за непосредствен приоритет. Както се предвижда в член 174 от Договора за 
функционирането на ЕС, Съюзът има за цел да насърчава икономическото, социалното и терито-
риалното сближаване, както и солидарността между своите държави членки. ЕИСК многократно 
е изтъквал, че за това са необходими щедри инвестиции, които да гарантират балансирано раз-
витие.

Както се посочва в приоритетите на Българското пред-
седателство, „изтичането на мозъци“ е трагична реал-
ност в много страни от Източна и Южна Европа, която 
налага необходимостта:

1) да се гарантира защитата на командированите ра-
ботници във всички държави членки на ЕС, по отно-
шение на заплащането, условията на труд и социалната 
сигурност, и да се предотврати социалният дъмпинг;

2) да се създадат качествени работни места в по-бе-
дните европейски страни като възпиращ фактор  
срещу по-нататъшното обезлюдяване на засегнатите 
региони.

Ролята на социалната икономика е решаваща в това 
отношение, с оглед както на бъдещето на труда, така 
и на целите, формулирани в Програмата до 2030 г. за 
устойчиво развитие. Както стана ясно по време на ико-
номическата криза, в сферата на социалните инова-
ции/социалната икономика не само не бяха загубе-
ни работни места, но и се отчита непрекъснат растеж 
на новите предприятия, които осигуряват работа на 
младите във и извън градските центрове. Социалните 
предприятия допринасят за по-добрата интеграция 
на уязвимите групи в обществото, за постигането на 
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социалните цели и за намаляването на икономическите неравенства. Затова би било голям успех 
за следващото председателство, ако спомогне за премахването на пречките пред тяхното разви-
тие, главно с помощта на едно по-справедливо и ефективно финансиране.

Освен вътрешното развитие и сближаване, ЕС винаги е имал и продължава да има за цел да под-
държа отношения на сътрудничество със съседните страни в областта на търговията, сигур-
ността и културата. Предложеното от Българското председателство укрепване на отношенията 
със страните от Западните Балкани съвпада с целите на ЕИСК, които се реализират главно чрез 
работата на съвместните консултативни комитети и диалог с организациите на гражданското об-
щество. Сътрудничеството на ЕС трябва да си поставя за цел не само икономическото развитие, 
но на първо място мира и благоденствието в по-широкия регион.

Необходимостта от сътрудничество с балканските държави пролича ясно и по време на мигра-
ционната криза, когато хиляди бежанци и мигранти преминаха границите на Западните Балкани 
в опит да стигнат до Западна Европа. Приветствам решението на Българското председателство да 
постави акцент върху въпроса за управлението на миграцията. Тъй като вероятно ще е необхо-
димо много време, за да се видят резултатите от външната миграционна политика, на първо време 
се нуждаем от една по-справедлива обща система за убежище, основаваща се на принципа на 
солидарност на ЕС, която, наред с останалото, да определя критерии за постоянно разпределя-
не на търсещите убежище лица между държавите членки.

Подкрепяйки солидарността в ЕС, казваме категорично „не“ на национализма. Всеки опит за на-
лагане на солидарност „отгоре“, например от Съда на Европейския съюз, може да се провали, ако 
у младите не бъде изградено разбиране за това какво означава да си част от европейското семей-
ство, и ако този процес не се основава на истинско европейско образование. Добре би било 
по време на Българското председателство да се постави непосредствено въпросът за изучава-
нето на предмет „История и институции на ЕС“ във всички училища в Съюза, за да се информират 
младите хора и да се защитят принципите, върху които ЕС е изграден.

Georges DASSIS
Председател на ЕИСК
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за постигане на забележим напредък относно 
социалното измерение на Европа и Европей-
ския стълб на социалните права, в това число 
чрез механизма на Европейския семестър, ще 
допринесе за постигането на нов консенсус 
по най-належащите за европейските граждани 
въпроси и ще спомогне за издигане на сплоте-
ността в рамките на Съюза.

Опитът и експертизата на ЕИСК могат да допри-
несат за активното участие на гражданското 
общество в институционалния диалог по тези 
политики чрез бъдещи становища на Коми-
тета или чрез организиране на съвместни де-
бати с Българското председателство и други 
представители на европейските институции. 
B тясно сътрудничество с председателството 
възнамеряваме да допринесем за широко об-
съждане и намиране на консенсусни решения 
на европейско равнище по отношение на ев-
ропейската интеграция на Западните Балкани, 
повишаването на конкурентоспособността на 
европейските предприятия и насърчаването 
на МСП, сигурността на гражданите и бъдещето 
на труда в цифровата епоха.

Като представители на гражданското обще-
ство от България и от цяла Европа, разчитаме 
на готовността на българските и европейските 
институции за институционална подкрепа и 
сътрудничество във всички тези области, като 
се надяваме с работата си ЕИСК да допринесе 
за постигане на приоритетите на Българското 
председателство.

Българското председателство на Съвета на Ев-
ропейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018 г. ще 
търси баланс между специфичните приоритети 
на държавите членки и стратегическите прио-
ритети на Европейския съюз (ЕС) за постигане 
на реални, видими резултати, в активен диалог 
с гражданите по европейските въпроси и в 
отговор на техните очаквания за повече сигур-
ност, заетост, устойчив растеж и по-силно при-
съствие на ЕС на световната сцена.

В качеството си на членове на ЕИСК от България 
и останалите държави членки на ЕС, изразява-
ме надежда, че българското председателство 
ще търси и в сътрудничество с нашия Комитет 
широк консенсус сред организираното граж-
данско общество в Европа по всички важни за 
европейските граждани въпроси, в това число: 
сигурност и миграция; бъдещето на Западните 
Балкани; Дунавския и Черноморския региони; 
ефективно, бързо и справедливо правосъдие; 
конкурентен единен пазар; насърчаване на 
предприемачеството и социалните иновации; 
задълбочаване на Икономическия и пари-
чен съюз; устойчива околна среда; стабилен 
енергиен съюз; реформа на многогодишната 
финансова рамка; бъдещето на общата селско-
стопанска политика; както и активизиране на 
културната дипломация на Европейския съюз 
по света като инструмент на външната полити-
ка на ЕС.

Всички ние вярваме, че водещ принцип на 
Българското председателство ще бъде запаз-
ването на единството и солидарността между 
държавите членки. Председателството следва 
да бъде балансьор и страна, която търси кон-
сенсус, компромис и разбирателство между 
държавите членки за приемането на общи 
решения и политики. В тази връзка амбицията 

Послание от българските членове     
на ЕИСК
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Група „Работодатели“

Членове на ЕИСК  
от България
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АНГЕЛОВА Милена
Главен секретар на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България; заместник-председател 
на Европейския център на предприятията с 
обществено участие (CEEP)
m.angelova@bica-bg.org

ДАНЕВ Божидар
Изпълнителен председател на Българската 
стопанска камара – съюз на българския бизнес 
(БСК); член на Съвета на председателите на 
BusinessEurope
danev@bia-bg.com

ДИМИТРОВ Пламен
Президент на Конфедерацията на независимите 
синдикати в България (КНСБ); заместник-член 
на Управителния орган на Международното 
бюро по труда; заместник-председател и член 
на координационния комитет на Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ЕКП)
pldimitrov@citub.net

ДУЛЕВСКИ Лалко
Председател на Икономическия и социален 
съвет на Република България; професор, 
председател на Общото събрание и 
ръководител катедра „Човешки ресурси и 
социална защита“, Университет за национално 
и световно стопанство (УННС), София
dulevski@abv.bg

ИНДЖОВА Диана
Председател на сдружение „Движение на хората  
с увреждания“
dianaindjova@gmail.com

ИВАНОВ Евгений
Изпълнителен директор и член на Управителния 
съвет на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България „Гласът на българския 
бизнес“ (КРИБ)
office@ceibg.bg

КОКАЛОВ Иван
Вицепрезидент на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България (КНСБ), 
отговарящ за социалната политика; помощник 
заместник-председател на Международния 
интернационал на синдикатите в обществения 
сектор; член на Изпълнителния комитет на 
Европейската федерация на профсъюзите в 
областта на обществените услуги
ikokalov@citub.netМАНОЛОВ Димитър

Президент на Конфедерация на труда 
„Подкрепа“; член на Надзорния съвет на 
Националния осигурителен институт; член 
на Изпълнителния комитет на Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ЕКП); 
ръководител на делегацията на КТ „Подкрепа“ 
в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество
dimitar_manolov@podkrepa.org

МИТОВ Веселин
Международен секретар на Конфедерация на 
труда „Подкрепа“; член на Икономическия и 
социален съвет и председател на Комисия 
по социална политика; заместник-член на 
Изпълнителния комитет на Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ЕКП); 
заместник-председател на Европейския център 
по въпроси, свързани с работещите
vesko@podkrepa.org

НИКОЛОВ Богомил
Изпълнителен директор на Българска 
национална асоциация „Активни потребители“
bogomil.nikolov@eesc.europa.eu

СЛАВОВА Диляна 
Национален координатор на НПО „Планинско 
мляко”; член на Евромонтана; член на 
Европейския парламент на селските райони  
и група „Брюж“
dslavova@abv.bg

СТОЕВ Георги
Председател на Комитета по търговия и 
инвестиции и член на Бюджетната комисия 
на ЕВРОПАЛАТИ; заместник–председател на 
Българската търговско-промишлена палата 
(БТПП)
g.stoev@bcci.bg

Група „Работници“

Група „Други интереси“



„В платната на Европа задуха попътен вятър. 
Няма да стигнем доникъде обаче, ако не използ-
ваме тази възможност.“ Както се потвърждава 
от думите на председателя на Европейската 
комисия Жан-Клод Юнкер, Европейският съюз 
набира скорост и това трябва да се използва 
за своевременно разрешаване на различни-
те политически, икономически и социални 
предизвикателства, пред които е изправен. 
По отношение на развитието на Европейския 
съюз в краткосрочен и дългосрочен план има 
необходимост от дръзки решения, с което да се 
допринесе за изграждане на чувство за обща 
цел. Става въпрос за нещо много повече от тех-
нически подходи и мерки и е преди всичко въ-
прос на политическа воля и обща перспектива. 
В този контекст България поема отговорност-
та по време на председателството си да бъде 
безпристрастен посредник и да се стреми за 
постигане на консенсус, стабилност и разбира-
телство сред държавите членки. ЕИСК също ще 
изпълнява роля при постигането на консенсус 
— Комитетът е единственият орган на ЕС, който 
организира систематична консултация с граж-
данското общество в държавите членки относ-
но Бялата книга за бъдещето на Европа. 
Приносът на ЕИСК ще продължи посредством 
нов документ, насочен към изграждането на 
Съюз, който отговаря на нуждите и очакванията 
на гражданското общество и на гражданите на 
Европа като цяло.

Българското председателство обяви, че ще ра-
боти за създаването на оптимални условия за 
силен икономически растеж в ЕС, включително 
чрез инициативи за укрепване на Икономиче-
ския и паричен съюз (ИПС). След значимия си 
принос за доклада на петимата председатели и 
Документа за размисъл относно задълбочава-
нето на ИПС Комитетът ще продължи да участва 

активно в този дебат, като популяризира въз-
гледите на гражданското общество по отноше-
ние на предложенията на Комисията в новия си 
пакет за Икономическия и паричен съюз. Освен 
това в рамките на европейския семестър ЕИСК 
ще направи редица препоръки относно иконо-
мическата политика на еврозоната, която ще 
бъде провеждана през 2018 г. и след това.

Комитетът ще представи позицията си във 
връзка с предложението за следващата мно-
гогодишна финансова рамка (МФР), която е 
предвидена за май 2018 г. и ще обхваща пе-
риода от 2021 г. По този начин той ще доразвие 
препоръките за политиката, изложени в стано-
вищата му относно междинния преглед на МФР 
за периода 2014—2020 г. и относно „Документа 
за размисъл относно бъдещето на финансите 
на ЕС“. Освен това ще проследи препоръките от 
неговото становище по собствена инициатива 
„Бюджет на ЕС, основан на изпълнението и 
насочен към резултатите“.

Във връзка с данъчното облагане ЕИСК изготвя 
становище относно „Пакет за справедливо 
данъчно облагане (I)“ — предложение за ди-
ректива на Съвета относно окончателен режим 
на ДДС за трансграничната търговия в рамките 
на единния пазар. Освен това Комитетът ще за-
почне работа по „Пакет за справедливо да-
нъчно облагане (II)“ — предложение за рег- 
ламент на Съвета относно борбата с измамите 
с ДДС в единния пазар; предложение за дирек- 
тива на Съвета относно общата система на да-
нъка върху добавената стойност по отношение 
на малките предприятия; и предложение за ди-
ректива на Съвета относно правилата, урежда-
щи определянето на ставките на ДДС.

Що се отнася до стабилността на финансови-
те пазари и финансирането на икономиката, 
предстои работа по предложенията на Пла-
на за действие за съюз на капиталовите 
пазари (СКП) след междинния му преглед.  

Дейностите на ЕИСК 
по време на Българското председателство
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За ЕИСК част от тази работа ще бъде да разгле-
да две предложения за регламенти, които имат 
за цел създаване на по-строг и по-интегриран 
финансов европейски финансов надзор за СКП. 
Освен това Комитетът ще работи по преглед 
на подходящото пруденциално третиране за 
инвестиционните посредници, законодателна 
инициатива относно интегрирана нормативна 
уредба за покритите облигации, предложение 
за създаване на вторичен пазар за необслуж-
ваните кредити, преразглеждане на регламент 
относно презграничните плащания и предло-
жение за намаляване на бариерите пред през-
граничното разпределение на инвестиционни 
фондове. Комитетът ще разгледа и предложе-
нията за Пакет за банков съюз, с което да се 
завършат всички аспекти на банковия съюз, 
включително финализирането на механизма за 
подкрепа на Единния фонд за преструктурира-
не и рамка за разработването на ценни книжа, 
обезпечени с държавни облигации, в подкрепа 
на допълнителна диверсификация на портфей-
ла в банковия сектор.

По време на българското председателство 
ЕИСК възнамерява да отдели особено внимание 
на дебата относно териториалното измерение 
на политиката на сближаване след 2020 г.  
Комитетът ще продължи работата си по отно-
шение на развитието на градските райони, 
като подкрепя изпълнението на Програмата на 
ЕС за градовете и акцентира върху уточнява-
нето на този европейски проект. На последно 
място ЕИСК ще продължи да участва активно в 
изпълнението на макрорегионалните страте-
гии и други европейски програми.

Неравенството, бедността и социалното из-
ключване продължават да са на тревожни рав-
нища и ЕИСК ще продължи да отделя внимание 
на запазването на европейския социален 
модел с особен акцент върху проследяване-
то на междуинституционалната прокламация 
относно Европейския стълб на социалните 
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права и социалната среща на върха за спра-
ведливи работни места и растеж в Гьотеборг. 
Ще бъде отделено особено внимание на мер-
ките за повишаване на качеството на заетостта 
и премахването на бариерите пред младите 
хора и жените за интегрирането им на пазара 
на труда, особено за дългосрочно безработ-
ните и живеещите в бедност хора, както и на 
инициативите по програмата за нови умения 
и относно образованието. По-конкретно ЕИСК 
ще извърши проучване на участието на пазара 
на труда на дългосрочно безработните и ще 
работи по рамката за качество на стажовете. 
Той ще направи предложения за обединяване 
на средствата на ЕС, насочени към намаляване 
на бедността и тежките лишения, в рамките на 
следващата многогодишна финансова рамка, 

и ще разгледа възможните начини за увелича-
ване на ресурсите на европейската социално- 
осигурителна платформа за борба с високото и 
трайно равнище на бедност в ЕС. ЕИСК ще из-
върши и по-задълбочен анализ на бъдещето на 
услугите за полагане на грижи с настаняване в 
дома на работодателя.

Комитетът ще продължи да разглежда въз-
действието на прехода към цифрови техноло-
гии и екологосъобразна икономика с ниски 
въглеродни емисии и с ефективно използване 
на ресурсите върху заетостта, уменията, 
социалното осигуряване и трудовото за-
конодателство. По искане на българското 
председателство ЕИСК ще изготви становища 
относно „устойчива от социална гледна точка 
концепция за повишаване на стандарта на жи-
вот, стимулиране на растежа и заетостта, както 
и сигурността на гражданите в цифровата ера“ 
и относно „бъдещето на труда — придобиване 
на подходящи знания и умения, за да се отго-
вори на потребностите на бъдещите работни 
места“.
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ЕИСК ще продължи усилията си за укрепва-
не на принципите на правовата държава 
и основните права, засилване на ролята на 
гражданското общество за предотвратяване на 
радикализацията, борба с дискриминацията и 
изключването, по-специално по отношение на 
ромите и хората с увреждания, насърчаване на 
равенството между половете и повишаване на 
видимостта на организациите на гражданското 
общество, които работят в тези области.

Комитетът ще продължи да подкрепя по-от-
ворена миграционна политика и действи-
телно обща политика в областта на убежи-
щето въз основа на по-голяма солидарност и 
споделена отговорност в Европейския съюз. 
Той ще работи за гарантиране на по-добро 
признаване на приноса на мигрантите за евро-
пейската икономика и общество и насърчаване 
на интеграцията им на пазара на труда и в 
обществото като цяло. Комитетът ще пледи-
ра за подобряването на тяхното образование и 
обучение и ще продължи да отправя призиви 
за пълното зачитане на основните им права.

По отношение на селското стопанство и ба-
лансираното развитие на селските реги-
они ЕИСК ще отдели специално внимание на 
процеса за преоценка с оглед на по-екологосъ-
образна и по-олекотена Обща селскостопанска 
политика (ОСП) за периода след 2020 г., по-спе-
циално чрез становище относно съобщението 
на Комисията относно бъдещето на ОСП, което 
се очаква да бъде прието до края на 2017 г. Ко-
митетът ще продължи да настоява за практиче-
ско прилагане на оценката на териториалното 
въздействие на всички политики на ЕС, извест-
на като „проверка на въздействието върху сел-
ските райони“ в декларацията Корк 2.0 „По-до-
бър живот в селските райони“. Участието на 
ЕИСК в работната група за „Интелигентни села“ 
на Европейската мрежа за развитие на селските 
райони (ЕМРСР) ще му позволи да популяризи-
ра идеите, представени в становището на ЕИСК 

по собствена инициатива относно „Селата и 
малките градове“.

Посредством своята постоянна проучвателна 
група „Устойчиви продоволствени системи“ 
ЕИСК ще подкрепи призива си за всеобхватна 
продоволствена политика с цел улесняване-
то на прехода към по-устойчиви продоволстве-
ни системи. Такава политика ще гарантира по 
добрата съгласуваност и интеграция на свърза-
ните с храните цели и инструменти и ще съз-
даде благоприятна рамка за инициативите на 
гражданското общество относно устойчивите 
храни, които се оформят на национално, реги-
онално и местно равнище. Полезните взаимо-
действия между продоволствената устойчи-
вост и кръговата икономика ще бъдат развити 
допълнително чрез непрекъснатите усилия за 
насърчаване на политиките за предотвратя-
ване и намаляване на разхищението на храни, 
по-специално посредством участието на ЕИСК 
в платформата на ЕС по въпросите на загубата 
и разхищението на храни.

Наред с продължаването на значителните си 
усилия за разработването на Европейската 
платформа на заинтересованите страни в об-
ластта на кръговата икономика, ЕИСК ще ра-
боти по нови основни инициативи във връзка с 
плана за действие на ЕС за кръговата икономи-
ка. Сред предвидените становища за началото 
на 2018 г. са законодателното предложение от-
носно повторното използване на водите, стра-
тегията на ЕС за пластмасите и съобщението 
на Европейската комисия относно допирните 
точки между законодателствата за химикалите, 
отпадъците и продуктите.

Сред основните приоритети на програмата 
на ЕИСК ще се запази допринасянето за прак-
тическото изпълнение на 17-те световни цели 
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за устойчиво развитие (ЦУР), приети от Ор-
ганизацията на обединените нации през 2015 г. 
Комитетът ще участва активно в европейската 
многостранна платформа за устойчиво разви-
тие, която беше създадена от Комисията през 
юни 2016 г. ЕИСК ще допринася за тази нова 
инициатива с практически препоръки, не на 
последно място свързани с наблюдението на 
изпълнението на ЦУР.

В областта на борбата с изменението на 
климата ЕИСК е част от Международната ко-
алиция за управление на климата, която има 
за цел да насърчава участието „отдолу нагоре“ 
на различните действащи лица в многостран-
но и многостепенно сътрудничество. ЕИСК ще 
продължи да насърчава създаването на бла-
гоприятна рамка за инициативи в областта на 
климата от страна на гражданите и общностите 
посредством проучвателно становище по ис-
кане на ГД „Действия по климата“ на Комисията, 
което ще бъде прието по време на българското 
председателство. ЕИСК ще публикува и проуч-
ване относно „Набор от инструменти за много-
странните партньорства в областта на климата 
— политическа рамка за стимулиране на дейст-
вия „отдолу нагоре“ в областта на климата“ и ще 
продължи да популяризира констатациите си 
на различните международни форуми и срещи 
на участниците в областта на климата.

След конференцията в Будапеща на 27 и 28 но-
ември 2017 г. Координационната група по стра-
тегията „Европа 2020“ на ЕИСК ще продължи 
разискванията, целящи да допринесат за пре-
хода към Европа след 2020 г., като взема предвид 
настоящите предизвикателства пред икономи-
ката и обществото на Европа. Тази стратегия ще 

бъде структурирана около темите за приобща-
ващ, устойчив и интелигентен растеж с актив-
ното участие на организираното гражданско 
общество по отношение на управлението като 
цяло. Доколкото е възможно, ЕИСК ще гаранти-
ра, че тази нова стратегия ще се основава на 
теми като „устойчива и ориентирана към бъде-
щето околна среда“, която е сред приоритети-
те на българското председателство. ЕИСК ще 
продължи усилията си във връзка с участието 
на организираното гражданско общество 
в европейския семестър, например чрез го-
дишното си становище относно годишния об-
зор на растежа. Становището е предвидено да 
бъде прието през февруари 2018 г., навреме за 
пролетната европейска среща на високо рав-
нище. В тази връзка сътрудничеството на ЕИСК 
с националните ИСС и другите заинтересовани 
страни запазва своето съществено значение. 
С оглед на гарантирането на съгласуваността 
на политиките на национално и регионално 
равнище в рамките на европейския семестър 
е необходимо възможно най-широко участие. 
Ще се положат усилия за подобряване на ко-
муникацията с Мрежата на Координационния 
комитет за стратегията „Европа 2020“ от нацио-
нални ИСС и други заинтересовани страни и 
засилване на нейното участие.

Голяма част от дейността на ЕИСК ще продължи 
да е с акцент върху завършването на един-
ния пазар в различните му аспекти В програ-
мата на ЕИСК новите икономически модели 
ще запазят приоритетното си място. Комитетът 
изпълняваше водеща роля в областта на тези 
нови тенденции и ще продължи да наблюдава 
развитията, но ще възприеме по-координиран 
подход, като установи недвусмислено ролята 
на тези нови тенденции по отношение на свър-
заните с устойчивостта предизвикателства, 
пред които е изправена Европа. От няколко го-
дини насам нашите общества са свидетели на 
навлизането на нови технологии и начини на 
действие (цифровизация, кръгова икономика, 
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икономика на сътрудничеството, „юберизация“ 
и т.н.), които разрушават из основи стопанските, 
професионалните, политическите и граждан-
ските практики. Тези дълбоки промени засягат 
предимно по-младото поколение и сега пове-
че от всякога трябва да им отделим специално 
внимание. Поради това Комитетът желае да за-
почне междусекторни и всеобхватни дискусии 
по този въпрос с оглед на сформирането на 
подход, който ще ни изведе до 2050 г. Комитетът 
очаква българското председателство да допри-
несе за новаторска дискусия на европейско 
равнище, тъй като националните решения няма 
да бъдат достатъчни. ЕИСК ще продължи рабо-
тата си в областта на социалните предприя-
тия и социалната икономика. В допълнение 
към наблюдението и оценяването на политичес- 
ките събития на равнище ЕС и държави членки 
Комитетът ще определи конкретни мерки за 
подобряването на общата среда на предприя- 
тията от социалната икономика, ще разпрос-
трани най-добрите практики в държавите член-
ки и ще популяризира сектора. В тази връзка 
през юни 2018 г. ЕИСК ще проведе третия Ев-
ропейски ден на предприятията от социалната 

икономика. С оглед на изпълнението на целта 
за наблюдение на тенденциите и представяне 
на предложения относно актуалните въпроси, 
които засягат потребителите, Комитетът ще 
проведе своя 20-и ежегоден Европейски ден 
на потребителите в България

Освен това ЕИСК е много активен и в областта 
на научните изследвания и иновациите.  
В тази област неотдавнашното становище от-
носно изкуствения интелект е от основно 
значение и работата на ЕИСК е цитирана не-
колкократно. С оглед на запазването на видната 
роля и уважаван статут на Комитета от същест-
вено значение е той да продължи да следи раз-
витията в тази област.

По искане на българското председателство 
ЕИСК ще изготви проучвателни становища от-
носно МСП и промишлената политика. Насър-
чаването на МСП в Европа е сред основните 
грижи на ЕИСК, който ще проведе поредица 
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от изслушвания в шест държави членки (сред 
които България) за обсъждане на най-добрите 
начини за подобряване на бизнес средата за 
МСП в Европа.

Във връзка с наскоро стартираната нова стра-
тегия за промишлената политика и за от-
читане на въздействието на неотдавнашните 
европейски политики Комитетът ще форму-
лира предложенията си за укрепване на про-
мишлената база на Европа и за затвърждава-
не на водещата роля на Европа в областта на 
промишлеността в ерата на глобализацията, 
предизвикателствата във връзка с устойчи-
востта и бързите технологични промени. На-
време за началото на новото председателство, 
ЕИСК ще оформи своите предложения относно 
осигуряването на общи отбранителни спо-
собности по Фонда за отбрана и препоръки 
за засилване на конкурентоспособността и 
иновациите на отбранителната промишленост 
на ЕС по програмата за промишлено развитие 
в областта на отбраната. ЕИСК ще разгледа 
внимателно промишленото измерение на 
сектора на здравеопазването, който е сред 
най-бързо разрастващите се сектори в Европа 
и претърпява дълбоки промени вследствие на 
цифровизацията и четвъртата индустриална 
революция. Що се отнася до сектора на евро-
пейските морски технологии, ЕИСК ще изло-
жи мерките, които следва да бъдат приложени с 
оглед на постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и при-
общаващ растеж.

Завършването на цифровия единен пазар е 
сред основните приоритети за 2018 г. както на 
българското председателство, така и на Евро-
пейската комисия. ЕИСК ще продължи да пре-
доставя експертни мнения по теми от първо-
степенно значение, по-специално основаната 
да данни икономика и киберсигурността в ка-
чеството им на съществени условия за насър-
чаване на производителността, иновациите и 
заетостта в Европа. Въз основа на скорошната 
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си работа ЕИСК ще се ангажира с по-конкретни 
законодателни предложения, произтичащи от 
настоящия пакет за данните, както е предло-
жен от Европейската комисия. Пакетът пред-
ставлява набор от мерки, които имат за цел да 
разгърнат огромния потенциал на основаната 
на данни европейска икономка. Работата ще 
включва вече публикуваното предложение от-
носно свободното движение на нелични данни 
и предстоящите инициативи относно: достъп-
ност и повторно използване на публични и пуб-
лично финансирани данни; нелоялни договор-
ни клаузи и търговски практики в отношенията 
между платформите и предприятията; и онлайн 
платформи за гарантиране на справедлива, 
предвидима, устойчива и изградена на доверие 
бизнес среда в онлайн икономиката. Успеш-
ното развитие на цифровата икономика не е 
възможно без осигуряване на надеждна кибер-
сигурност, висока степен на доверие и високи 
стандарти за защита на данните. По време на 
българското председателство ЕИСК ще работи 
интензивно по представения неотдавна пакет 
за киберсигурност на Комисията, в който са 
изложени конкретни мерки в отговор на нови-
те заплахи за киберсигурността. Ще се постави 
акцент върху предложението за укрепване на 
Агенцията на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA) и набор от 
инструменти за изпълнението на Директивата 
за мрежова и информационна сигурност. Коми-
тетът ще обсъди и инициативите на Комисията 
за засилване на научноизследователския капа-
цитет и изграждане на ефективни и подходящи 
умения в областта на киберсигурността.

Въз основа на предходните си становища от-
носно Европейския енергиен съюз ЕИСК 
ще продължи да се ангажира с по-конкретни 
законодателни предложения. След задълбоче-
ната работа по десетте становища в отговор 
на пакета на Европейската комисия за „Чиста 
енергия за всички европейци“ Комитетът въз-
намерява да продължи усилията си за увелича-
ване на ползата от енергийните политики на ЕС 
за ежедневието на гражданите и гражданското 
общество. По конкретно ЕИСК ще акцентира на 
първо място върху това да следи отблизо, да 
подкрепя категорично и да участва в изграж-
дането на Обсерваторията на енергийната 
бедност, както и да гарантира, че социалното 
измерение на енергийния съюз остава в ядро-
то на програмата за енергийния съюз. Второ, 
ще изготви становище относно третия доклад 
за състоянието на енергийния съюз, в кой-
то са отразени приоритетите и интересите на  
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участие в годишните форуми на Европейската 
комисия за енергийната инфраструктура и за 
чиста енергия за островите.

Съгласно приоритетите на българското пред-
седателство в областта на транспорта Комите-
тът ще продължи да насочва акцента на рабо-
тата си върху поддържането и повишаването 
на конкурентоспособността и устойчивостта 
на европейския транспортен сектор чрез 
развиването на интермодален и мултимодален 
транспорт. В същото време ЕИСК ще следи вни-
мателно текущите инициативи на Комисията за 
пакета за мобилност с акцент върху четирите 
основни теми, а именно добре функциониращ 
конкурентен вътрешен пазар (включително 
достъпа до пазара), декарбонизация, цифрови-
зация и социалното измерение на транспорт-
ния сектор. По-конкретно Комитетът ще работи 
за намаляването на отрицателните външни по-
следици чрез комбиниран транспорт на стоки, 
внедряването на чисти и енергийно ефективни 
пътни превозни средства и инфраструктура 
за алтернативни горива, както и конкурентос-
пособността и устойчивостта на въздушния 
транспорт на ЕС с оглед на постигането на 

гражданите и гражданското общество в стреме-
жа за постигане на целите на енергийния съюз. 
Комитетът възнамерява също така да засили 
допълнително работата си по Европейския 
енергиен диалог, който има за цел повишава-
не на осведомеността сред организациите на 
гражданското общество за енергийния преход, 
и на свой ред да представи интересите, нуж-
дите и опасенията на гражданското общество 
пред вземащите решения в ЕС. За тази цел след 
конференцията на европейския енергиен диа-
лог ЕИСК ще организира последваща публич-
на проява и ще осигури силно присъствие на 
ежегодния Граждански енергиен форум на Ев-
ропейската комисия в Лондон. Освен това чле-
новете на Комитета ще разгледат политиките на 
ЕС (целта за взаимосвързаност, списъка на про-
ектите от общ интерес, регионалното сътруд-
ничество), които насърчават солидарността 
и взаимосвързаността между отделните ре-
гиони на ЕС, включително Западните Балкани. 
Един пример за този ангажимент е активното 
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устойчива мобилност в Европа. Като последва-
щи действия във връзка с неотдавнашните си 
дейности, Комитетът ще следи отблизо тенден-
циите за цифровизация и автоматизация 
в областта на транспорта, както и работата на 
наскоро създадената „Европейска платформа 
за промяна“, която има за цел увеличаване на 
пригодността за заетост на жените и по този 
начин постигане на равенство между поло-
вете в транспортния сектор. ЕИСК ще пледира 
допълнително за изпълнението на Механизма 
за свързване на Европа и политиката за 
TEN-T. В тази връзка Комитетът ще продължи 
да разширява диалога между публичните орга-
ни и гражданското общество, по-специално за 
избрани основни коридори на мрежата TEN-T, с 
цел да се подобри разбирането и приемането 
на мерките в областта на транспортната поли-
тика, както и качеството и ефективността на 
решенията, които следва да се вземат.

Комитетът ще популяризира допълнително 
очакванията на гражданското общество за га-
рантиране на услуги от общ интерес на кон-
курентен и по-справедлив единен пазар, както 
и че всеки европейски гражданин има право на 
достъп до основни и качествени стоки и услуги 
на достъпни цени.

Що се отнася до политиките за външната дей-
ност на ЕС, Комитетът ще съсредоточи дейност-
та си върху областите на съседството, разши-
ряването и търговията.

Българското председателство ще участва в 
работата на ЕИСК във връзка с политиката на 
разширяване на ЕС и отношенията със Запад-
ните Балкани. ЕИСК ще следи внимателно от-
ношенията между ЕС и Турция в момент, когато 
повече от всякога е необходим диалог с граж-
данското общество. По време на българското 
председателство основна тема за ЕИСК ще 
бъде и засилването на участието на граждан-
ското общество в Евро-средиземноморския 
регион. По отношение на източните съседи 

основният приоритет ще бъде активното учас-
тие на платформите на гражданското общество 
в Грузия, Молдова и Украйна. Комитетът 
ще прикани българското председателство да 
участва в различните органи на гражданското 
общество, които допринасят за нашите отноше-
ния с тези държави.

Комитетът ще продължи активното си участие 
в органите на гражданското общество, които 
наблюдават търговските споразумения, напр. 
Украйна, Молдова, Грузия, Централна Амери-
ка, Колумбия, Перу, Еквадор и Южна Корея. Ще 
проследи търговските преговори на ЕС и на-
блюдението на споразуменията на ЕС от страна 
на гражданското общество. Ще бъде отделено 
специално внимание на споразуменията с Ка-
нада, Япония, Мароко, Чили и Меркосур. 
Председателството ще бъде приканено да про-
следи работата на ЕИСК по тези споразумения 
и по-общо неговата работа в областта на тър-
говията и устойчивото развитие и отговор-
ното бизнес поведение в световните вери-
ги за създаване на стойност.

И накрая, Комитетът ще продължи да работи 
с партньорските си организации по света, на-
пример в Китай, Африка, Латинска Америка 
и Карибския басейн и Русия. ЕИСК ще работи 
и по някои хоризонтални въпроси като страте-
гията на ЕС относно международните културни 
отношения.
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Исторически момент очаква България. На  
1 януари 2018 г. за първи път страната ни ще 
поеме ротационното председателство на Съ-
вета на ЕС.

Изследователите наричат председателството 
на Съвета на ЕС „зрелостния изпит“ на Бълга-
рия като член на ЕС. В продължение на шест 
месеца страната ни ще се превърне в основен 
двигател на задачите от дневния ред на Съюза, 
ще съчетава функциите на честен посредник, 
политически лидер, представител и коорди-
натор. Подготвени сме за това, знаем какво 
искаме да постигнем и можем да го направим.

Всяко наше действие като ротационен предсе-
дател на ЕС ще бъде пречупено през призмата 
на единството и солидарността между дър-
жавите членки. Неслучайно избрахме за мото 
„Съединението прави силата“. Това е девизът 
на Народното събрание на Република Бълга-
рия. Това е и девизът на Българското предсе-
дателство на Съвета на ЕС 2018. Защото днес 
повече от всякога имаме нужда да сме единни, 
тъй като само така ще успеем да решим общи-
те проблеми, да защитим общите ценности, да 
гарантираме общото благосъстояние, сигур-
ността и демокрацията.

Три са основните послания на първото Бъл-
гарско председателство: консенсус, конкурен-
тоспособност, кохезия.

Политиката за миграция и сигурност е една от 
темите, по които се нуждаем от консенсус. Ще 
работим за трайни и справедливи решения в 
политиката за убежище, за ефективни поли-
тики за връщане и реадмисия, за балансиран 
подход между краткосрочни и дългосрочни 
мерки, насочени към източника на проблема с 
миграцията, а не към последиците от него. Без 
сигурност и стабилност европейските цен-
ности са трудно постижими. Затова огромна 
част от усилията ни е насочена именно към 
сигурността.

Лиляна ПАВЛОВА
Министър за Българското 
председателство на Съвета на ЕС

Послание от Българското председателство
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Конкурентоспособността на икономиките в 
Европа е ключова за бъдещето на европейски-
те граждани. Цифровият пазар и иновациите 
са в основата на технологичното развитие и 
основен елемент от програмата на триото 
председателства Естония – България – Ав-
стрия, по който активно ще работим. Изклю-
чително важно е растежът на икономиките 
на държавите членки да се запази, важно е в 
дебата за реформите на еврозоната да участ-
ват равноправно всички държави от ЕС, неза-
висимо дали са нейни членове или не. Шансът 
на Европа, на всички нас е да престанем да 
гледаме на еврото като на „валута за избрани-
ци“, през която минава разделителната линия 
между Изток и Запад, между бедни и богати.

Бъдещето на Европа е неразривно свързано 
с кохезионната политика. Тя осигурява реал-
на добавена стойност за гражданите на ЕС и 
е доказан пример за работещ инструмент за 
намаляване на различията помежду ни, което 
гарантира успеха на европейския модел. Зато-
ва нашето председателство ще работи за акти-
вен и конструктивен дебат по Многогодишна-
та финансова рамка. Наясно сме, че светът се 
променя, а преодоляването на възникващите 
предизвикателства изисква ресурс, но смята-
ме, че новите фондове не бива да са за сметка 
на съществуващите, както и че е необходим 
баланс между финансовите инструменти и 
грантовото финансиране.

Когато говорим за единна Европа, не бива да 
забравяме, че трябва да дадем ясна европей-
ска перспектива на Западните Балкани. Амби-
цията на Българското председателство е да 
постигнем план за действие с всяка от държа-
вите, без да създаваме нереалистични очаква-
ния, но с конкретни стъпки.

Фокус във всичките ни действия ще бъдат 
младите хора. Пред тях сме отговорни за това 
накъде водим Съюза ни. Те са нашата обща 

инвестиция в бъдещето, на тях трябва да да-
дем възможности за образование и развитие. 
Насърчаването на ранното детско развитие, 
модернизация на европейските образова-
телни системи и учебни програми, засилване 
на социалното приобщаване чрез формално 
и неформално учене – това са само някои от 
задачите, които не търпят отлагане. Днес, във 
времето на информационните и комуника-
ционните технологии, повече от всякога за-
дължително условие е тези технологии да са 
широко въведени и на всички нива на образо-
вателната система.

Европа утре ще бъда такава, каквато я напра-
вим днес. Сега е моментът да изградим един 
по-силен, по-сигурен и единен Европейски 
съюз. Затова и Българското председателство 
ще бъде отворено към всички европейски 
граждани.

Лиляна ПАВЛОВА
Министър за Българското 
председателство на Съвета на ЕС

Послание от Българското председателство
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Официално наименование Република България

Столица София

Площ1 110 370 км²

Други основни градове  (според населението) Пловдив, Варна, Бургас

Официален език Български

Парична единица Лев (BGN)

Население (2016 г.)2 7 153 784 

БВП по настоящи цени (в милиони евро, 2016 г.)3 47 364

БВП на глава от населението 
(по стандарт на покупателна способност СПС, 
ЕС–28 = 100, 2016 г.)4

48

Равнище на заетост
(лица на възраст между 20 и 64 години, 2016 г.)5 67,7%

Равнище на безработица (2016 г.)6 7,6% 
 

Основни продукти за износ7 Електрическо оборудване; минерални горива и 
масла; машини; медна руда и продукти от медна руда; 
зърнено-житни култури

Основни продукти за внос8
Минерални горива и масла; машини; електрическо 
оборудване; превозни средства; изделия от 
пластмаса; фармацевтични продукти

Телефонен код +359

Часова зона UTC +2

1/2/3 Europa.eu
4/5/6 Eurostat
7/8 Trademap

Знаме на Република България: Герб на Република България:

След присъединяването на България към 
Европейския съюз през 2007 г. българската 
азбука стана третата европейска азбука 
— след латинската и гръцката азбука — 
използвана в новите серии евробанкноти.

Обща информация за България  
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За Вашата програма
17 – 18 януари 2018 г. Пленарна сесия на ЕИСК. Представяне на приоритетите  
 на българското председателство 
 (Брюксел) 

6 – 7 март 2018 г. Заседание на група „Други интереси“ на ЕИСК  
 (София)

22 – 23 март 2018 г. Заседание на група „Работодатели“ на ЕИСК 
 (София)

23 – 24 май 2018 г. Пленарна сесия на ЕИСК. Българска културна вечер 
 (Брюксел) 

21 – 22 юни 2018 г.  Заседание на група „Работници“ на ЕИСК 
 (София)

11 – 12 юли 2018 г. Пленарна сесия на ЕИСК. Представяне на  
 резултатите от българското председателство   
 (Брюксел)

Видин

Монтана

Враца

Плевен

Ловеч

Софийска областСофия
Перник

Кюстендил

Благоевград

Пазарджик

Смолян

Пловдив

Кърджали

Хасково

Стара Загора

Габрово

Велико Търново

Сливен

Търговище

Русе Разград

Силистра

Шумен

Добрич

Варна

Бургас

Ямбол
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