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Dear readers,
It gives me great pleasure that for third consecutive time we can present 
to your attention the 6-month report of the parliamentary Committee on 
European Affairs and Oversight of the European Funds (CEAOEF) which 
would give you an “insight” of our activities in the framework of the Danish 
Presidency.
The results achieved during the first half of 2012 are the product of the active 
work and prolific cooperation between my colleagues MPs – members 
of CEAOEF and other parliamentary committees, the Council for Public 
Consultations, rapporteurs from the executive branch, representatives of 
the European Parliament and the Commission, as well as the Secretariat of 
CEAOEF, “European Law” Department to the National Assembly, trainees from 
Bulgarian and foreign universities and the permanent representative of the 
National Assembly in Brussels.
In the framework of the Danish Presidency which aimed to build an open, 
dynamic, “green” and secure Europe, CEAOEF brought to its attention key 
issues from the European agenda, among which – the economic governance 
of the EU and the proposal for a Fiscal Compact, the Multiannual Financial 
Framework together with measures for its simplification, the Community 
mechanism for civil protection. We expressed our opinion regarding the 
Single Market and the Youth policy encouraging youth employment. We 
continued to defend two of the major Bulgarian priorities in the context of 
the European Agenda – Bulgaria's accession to the Schengen area, as well 
as the European perspective of the countries from Southeast Europe in the 
context of the EU enlargement policy.
The opinion of the civil society has always been important to the Committee. 
Therefore a second round of discussions within the initiative “European 
talks in the Parliament” was organized; a number of activities with the 
participation of university and high-school students also took place. During 
the first half of 2012, the Committee continued to participate actively in the 
Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of 
the European Union (COSAC) and other bilateral and multilateral forums.
Through regular hearings of representatives of the executive branch, 
CEAOEF continued to exercise control of the European Funds management in 
Bulgaria. During these hearings, the Committee put stronger accent on the 
effect of the operational programmes on the everyday life of the citizens,  
as well as on the lessons learned from the current period when programming 
the next one – 2014–2020. The report reflects significantly the activities of 
the National Assembly stemming from the Lisbon Treaty.
I hope the contents of this report will be of interest to you and it will shed 
more light and increase your understanding regarding the work of the 
Committee of European Affairs and Oversight of the European Funds.

Monika Panayotova, Chairwoman of CEAOEF

Скъпи читатели,
За мен е удоволствие, че за трети пореден път представяме на  
Вашето внимание 6-месечния доклад на Парламентарната комисия по 
европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), което 
ще Ви даде възможност да  „погледнете отвътре” дейността ни в рамките 
на Датското председателство.
Постигнатите резултати през първата половина на 2012 г. са продукт на ак-
тивната работа и ползотворното сътрудничество между колегите народни 
представители от КЕВКЕФ, във взаимодействие с другите парламентарни ко-
мисии, Съвета за обществени консултации (СОК), докладчиците от изпълни-
телната власт, представителите на Европейския парламент и Комисия, както 
и Секретариата на КЕВКЕФ, отдел „Европейско право” към Народното събра-
ние (НС), стажанти от университети в страната и чужбина и Постоянния пред-
ставител на НС в Брюксел.
В рамките на Датското председателство, което си постави за цел изгражда-
нето на „отговорна, динамична, „зелена” и сигурна Европа”, КЕВКЕФ разгле-
да ключови теми от европейския дневен ред, сред които икономическото 
управление на ЕС и предложението за нов Фискален пакт, Многогодишна-
та финансова рамка както и мерки за нейното опростяване, Механизмът 
за гражданска защита на Съюза. Изразихме становището си и по въпро-
сите, свързани с Единния пазар и политиката към младите, насърчаваща 
младежката заетост. Продължихме да отстояваме два от основните при-
оритети за България в контекста на европейския дневен ред – присъеди-
няването  на България към Шенген, както и европейската перспектива на 
страните от ЮИЕ в контекста на политиката за разширяване на ЕС.
Мнението на гражданското общество винаги е било важно за Комисия-
та. Именно поради тази причина беше проведена втората поред дискусия 
в рамките на инициативата „Европейски разговори в парламента”, орга-
низирани бяха и редица мероприятия, в които се включиха български 
ученици и студенти. През първата половина на 2012 г. Комисията продъ-
лжи активното си участие в Конференцията на комисиите по европейски 
въпроси на държавите-членки на ЕС и в други междупарламентарни и 
двустранни форуми.
Чрез провеждането на регулярни изслушвания на представители на изпъ-
лнителната власт, КЕВКЕФ продължи работата си по контрола на управление-
то на европейските средства в България. На тези срещи Комисията обърна 
особено внимание на постигнатия ефект от оперативните програми върху 
всекидневието на гражданите, както и недопускане на грешките от настоя-
щия програмен период при планирането на следващия – 2014–2020 г. До-
кладът отразява в максимална степен дейността и активността на българ-
ския парламент, съгласно прерогативите му от Лисабонския Договор.
Надявам се, че съдържанието му ще бъде интересно за Вас и ще повиши 
разбирането и информираността Ви относно работата на Комисията по ев-
ропейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Моника Панайотова, председател на КЕВКЕФ
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Комисията по европейските въпроси е създадена като специализи-
рана парламентарна структура – Съвет по европейските въпроси 
за работа по преговорите за присъединяване на страната към Ев-
ропейския съюз (ЕС) с Правилника за организацията и дейност-
та на 38-то Народно събрание. В състава и влизат председател, 
заместник-председател, по трима народни представители от всяка 
парламентарна група и членове на Бюрото на Съвместния парла-
ментарен комитет „България – Европейски съюз”. Председател на 
комисията – Съвет по европейски въпроси, е председателят на На-
родното събрание – Йордан Соколов.
В мандата на 39-тото Народно събрание комисията е учредена под 
наименованието Комисия по европейска интеграция. През този 
период основните и функции са свързани с формирането и провеж-
дането на българската предприсъединителна политика. Основна 
нейна отговорност е разглеждането на съответствието на законо-
дателните предложения с европейското право, което подпомага 
правителството в транспонирането на значителния по обем acquis 
communautaire. За председател на комисията е избран Даниел 
Вълчев.
В рамките на 40-то Народно събрание, след приемането на Бълга-
рия в Европейския съюз на 1 януари 2007 г. фокусът на дейността 
на комисията, преименувана на Комисия по европейските въпро-
си, се измества в посока участие в процеса на вземане на реше-
ния на европейско ниво. Поста председател на комисията заемат 
Атанас Папаризов (24.08.2005–20.05.2007) и Младен Червеняков 
(28.09.2007–25.06.2009).
С Правилника за организацията и дейността на 41-вото Народ-
но събрание, от 2009 г., към функциите на комисията се добавя и 
контролът върху управлението на средствата от фондовете и про-
грамите на Европейския съюз в България. Самата комисия е пре-
именувана на Комисия по европейските въпроси и контрол на ев-
ропейските фондове. Неин председател от юли 2010 г. е Моника 
Панайотова, член на парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Функциите на Комисията са в следните главни области:
1. Парламентарно наблюдение и контрол по въпросите на 
Европейския съюз, в т.ч.: 

контрол върху транспониране на законодателството на ЕС; –

The Committee on European Affairs has been established with the 
Rules of Organization and Procedure of the 39th National Assembly as 
a specialized parliamentary structure – Council on European Affairs 
responsible for the process of negotiations for the country’s accession 
to the European Union (EU). It was composed of chairman, deputy-
chairman, 3 MPs of each parliamentary group and members of the 
Bureau of the Joint parliamentary committee “Bulgaria – European 
Union”. Chairperson of the Committee – Council on European Affairs is 
the President of the National Assembly – Mr. Yordan Sokolov.
In the mandate of the 39th National Assembly the Committee was 
established under the name Committee on European Integration. 
During this period, its main functions were related to the formulation 
and implementation of the Bulgarian pre-accession policies. Its main 
responsibility – to assess the compliance of the Bulgarian legislation 
with the European Law and to assist the government with incorporation 
of the considerable acquis communautaire in the Bulgarian Legislation. 
For Chairperson was elected Mr. Daniel Valtchev.
In the term of the 40th National Assembly, after the accession of 
Bulgaria to the EU on January 1st 2007, the Committee’s main focus 
shifted to participation in the European decision-making process. 
Its name changed again to Committee on European Affairs. For 
Chairpersons were elected Mr. Atanas Paparizov (24.08.2005 – 
20.05.2007) and Mr. Mladen Tcherveniakov (28.09.2007 – 25.06.2009).
With the Rules of Organisation and Procedure of the 41th National 
Assembly, as of 2009, Committee’s functions are complemented with 
the obligation to oversight the management of the European funds 
and programmes of the European Union in Bulgaria. The Committee’s 
name was changed again to its current name – Committee on European 
Affairs and Oversight of the European Funds. Its Chair as of July 2010 
is Monika Panayotova, member of political party GERB (Citizens for 
European Development of Bulgaria).

ИСТОРИЯ И ФУНКЦИИ    HISTORY
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контрол по субсидиарност и пропорционалност след Лисабон- –
ския договор – с влизането в сила на Лисабонския договор през 
декември 2009 г. се променя и засилва ролята на Българския 
парламент в цялостния процес на вземане на решения на ниво ЕС, 
чрез възможността да участва все по-активно в т.нар.  „система за 
ранно предупреждение“ и да изразява възражение по определено 
европейско законодателно предложение, когато прецени, че по-
следното противоречи на принципа на субсидиарността; 

политически диалог с европейските институции. –
2. Парламентарно наблюдение и контрол върху усвояването на 
средствата от европейските фондове и програми – посредством 
регулярни изслушвания на представители на изпълнителната 
власт, отговорни за управлението на отделните европейски 
програми и финансови инструменти. На база на проведените 
изслушвания, КЕВКЕФ изготвя редовни доклади (междинни и 
годишни) за управлението на европейските средства в България;
3. Постоянен диалог със структурите на гражданското общество 
при планиране и участие в провеждането на политиките – чрез 
създадения към КЕВКЕФ Съвет за обществени консултации;
4. Междупарламентарно сътрудничество – участие в Конференцията 
на комисиите по европейски въпроси на държавите-членки на 
ЕС (КОСАК), както и в различни по формат междупарламентарни 
срещи на двустранна и многостранна основа.

CEAOEF’s functions fall into the following categories:
1. Parliamentary oversight and control on the issues related to the 
European Union’s affairs, incl.:

Oversight on the transposition of EU legislation; –
Subsidiarity and proportionality control after the Lisbon Treaty –  –

after the Treaty came into force, in December 2009, the role of the 
Bulgarian Parliament in the whole process of decision-making in 
the EU is strengthened through the opportunity to participate more 
actively in the “system for early warning” and to express objections on 
certain European legislative proposals, when in its view, the latter is in 
contradiction with the principle of subsidiarity.

Political Dialogue with the European Institutions –
2. Parliamentary oversight and control on the absorption of the 
resources from the European Funds and Programs – through regular 
hearings of representatives of the executive branch, responsible for the 
management of the particular European programmes and financial 
instruments. On the grounds of those hearings, CEAOEF prepares regular 
reports (interim and annual) for the management of the European 
funds in Bulgaria. 
3. Continuous dialogue with structures from the civil society during 
the formation and implementation of policies through the Council for 
Public Consultations. 
4. Interparliamentary Cooperation – participation in the conference of 
the Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the 
European Union (COSAC), as well as in other bilateral and multilateral 
interparliamentary meetings.

 

ИСТОРИЯ И ФУНКЦИИ     FUNCTIONS
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1. Участие в европейския дневен ред чрез 
Годишната работна програма на Народното 
събрание по въпросите на ЕС за 2012 г.
Една от основните задачи на КЕВКЕФ, свързана с парламентарно-
то наблюдение и контрол по въпросите на ЕС, е участието в евро-
пейския дневен ред посредством подготовката и изпълнението на 
ГРП на НС по въпросите на ЕС. КЕВКЕФ е водеща комисия в рамките 
на парламента в процеса на селектиране на приоритетните проек-
тоактове на ЕС, които подлежат на разглеждане през съответната 
година.
Като предпоставка за по-целенасоченото формулиране на приори-
тети на българския парламент в синхрон с тези на ЕС, по предложе-
ние на КЕВКЕФ, от 2011 г. стартира практиката Работната програма 
на ЕК да бъде представяна в началото на съответната година пред 
българските депутати. В продължение на тази вече оформила се 
традиция, Работната програма на ЕК за 2012 г. бе официално пред-
ставена на Народното събрание от заместник-председателя на Ев-
ропейската Комисия и еврокомисар по междуинституционални 
отношения и администрация Марош Шефчович в началото на ме-
сец февруари. 
Еврокомисар Шефчович очерта политическите приоритети на ЕК за 
2012 година: 

преодоляване последиците от финансовата и икономическа  –
криза (бюджетна консолидация);

съживяване на икономическия растеж чрез потенциала на  –
Единния пазар; 

опростяване на правилата, ръководещи Многогодишната фи- –
нансова рамка 2014–2020 г.; 

реализирането на напредък в преговорите по бъдещата финан- –
сова рамка и 

повишаване заетостта сред младите хора. –
Успоредно с обсъждането на политическите приоритети на ЕК, ко-
мисар Шефчович дискутира с народните представители и темата за 
търговското споразумение АСТА и отбеляза, че в бъдеще важността 
на сътрудничеството между българския парламент и Европейска-
та комисия ще нараства.  По отношение на българското членство в 

1. Participation in the European Agenda 
through the Annual Work Programme (AWP) 
of the National Assembly (NA) on European 
Union issues for 2012
One of CEAOEF’s main tasks related to the parliamentary oversight 
and control of the issues pertaining to the European Union is the 
participation in the European Agenda through the preparation and 
implementation of the AWP of the NA on the issues pertaining to the 
European Union. 
As one of the prerequisites for a more efficient formulation of the 
priorities of the Bulgarian Parliament in harmony with the priorities 
of the Union, in 2011 CEAOEF established the practice of having the 
Annual Work Programme of the European Commission presented to 
the Bulgarian MP’s at the beginning of each year. In accordance with 
this tradition, the Vice-President of the European Commission and 
EU Commissioner for Inter-Institutional Relations and Administration 
Maroš Šefčovič presented the European Commission’s Work Programme 
for 2012 to the National Assembly in the beginning of February. 
EU Commissioner Šefčovič outlined the political priorities of the EC for 
2012:

Recovery from the European financial and economic crisis (budget  –
consolidation); 

Economic growth, through the potential of the Single market; –
Simplifying the rules governing the Multiannual Financial  –

Framework 2014-2020; 
Realization of progress in the negotiations for the next financial  –

framework;
Increasing the youth employment. –

In line with discussion of the political priorities of the EC, Mr. Šefčovič 
discussed with the Bulgarian MPs the multinational treaty ACTA, and 
pointed out that the cooperation between the Bulgarian parliament 
and the European Commission will grow in importance in the future.
Mr. Šefčovič also stated that Bulgaria has already lived up to all criteria 
for accession to Schengen and should already be a member of the Area. 
He underlined that the EC’s Interim Report provides the country with 
a technical assessment of its achievements and formulates certain 
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Шенген еврокомисар Шефчович посочи, че България е изпълнила 
критериите за членство и вече би трябвало да бъде член на безвизо-
вото пространство. В допълнение, той отбеляза, че Междинният до-
клад на ЕК дава техническа оценка на постигнатото в страната, коя-
то предоставя и някои насоки, които парламентът и правителството 
трябва да вземат под внимание в следващите месеци. Г-н Шефчо-
вич добави, че политическата оценка ще бъде обявена през юли и 
декларира готовността на ЕК да помага на България, за да може до-
кладът през юли да бъде положителен. 
Председателят на НС г-жа Цецка Цачева посочи ползата от уста-
новената практика за представяне на Работната програма  на ЕК в 
българския парламент, която позволява на НС по-лесно да определи 
своите приоритети. В тази връзка г-жа Цачева посочи високата оцен-
ка, която еврокомисар Шефчович е дал на начина, по който НС рабо-
ти с европейските институции. Еврокомисар Шефчович изрази задо-
волство от работата на НС по Работната програма на ЕС и изразените  
становища по законодателните предложения на ЕК. Отбелязана бе 
високата степен на изпълнение (над 70 %) на ГРП на НС за 2011 г.

2. Дейност на КЕВКЕФ в рамките на 
Датското председателство
В контекста на приоритетите на Датското председателство сред 
основните теми, по които българският парламент, чрез КЕВКЕФ, 
взе активно участие и изрази своята позиция, могат да бъдат от-
белязани:

Икономическото управление на ЕС и идеята за нов Фискален пакт; –
Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014–2020 г.,  –

както и мерки за нейното опростяване;
Единният пазар на ЕС и неговият потенциал за икономически  –

растеж;
Политика към младите – подкрепа на мерките за насърчаване  –

на младежката заетост;

Механизмът за гражданска защита на Съюза. –
И в рамките на Датското председателство КЕВКЕФ продължи да ра-
боти върху два от основните приоритети за България в контекста 
на европейския дневен ред:

recommendations the Parliament and the Government should take into 
account in the coming months. Mr. Šefčovič explained that the political 
evaluation of Bulgaria will be announced in July, and highlighted the 
EC’s readiness to help Bulgaria so that the July report shall be positive.
Mrs. Tsetska Tsacheva, President of the National Assembly, pointed out 
that the practice of having the EC’s AWP presented to the Bulgarian 
parliament allows the National Assembly to define its priorities in a 
more timely fashion, and emphasized Mr. Šefčovič’s positive evaluation 
of the Assembly’s cooperation with the European institutions. Mr. 
Šefčovič approved of the NA’s work on the Annual Working Programme 
of the EU and commended its statements on EU legislative proposals 
and the high degree of implementation (over 70%) of the NA’s ANW 
for 2011. 

2. CEAOEF Work during the Danish Presidency
The main areas in which the Bulgarian Parliament, through the work 
of CEAOEF, participated and expressed its opinion in the context of the 
priorities of the Danish Presidency, are:

The economic governance of the EU and the idea for a new Fiscal  –
Compact;

The Multiannual Financial Framework of the EU for the period 2014  – – 
2020 and the measures for its simplification;

The Single Market of the EU and its potential for generating  –
economic growth;

Policies targeted toward the youth – support for youth employment; –
The Mechanism for Civil Protection of the Union. –

In the framework of the Danish Presidency CEAOEF continued its work 
on two of the key Bulgarian priorities – support of the European 
perspective of the countries from the Western Balkans in the context of 
the EU Enlargement policy and Bulgaria’s integration in the Schengen 
area.

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ    EUROPEAN ISSUES
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Подкрепата за европейската перспектива на страните от ЮИЕ в  –
контекста на политиката за разширяване на ЕС;

Присъединяването на България към Шенгенското пространство. –

Координационна среща с българските 
евродепутати – формулиране на визия и общи 
приоритети

В продължение на инициативата за провеждане на редовни срещи 
между НС и българските евродепутати с цел засилване на „триало-
га” за постигане на максимална координация по ключови теми от 
Европейския дневен ред в рамките на всяко председателство на ЕС 
през януари 2012 г. евродепутатите – Андрей Ковачев, Владимир 
Уручев, Димитър Стоянов, Илиана Йотова, Кристиян Вигенин, Ма-
рия Неделчева и Метин Казак гостуваха на Народното събрание по 
покана на председателя на КЕВКЕФ г-жа Моника Панайотова. В сре-
щата взеха участие и председателят на Народното събрание  
г-жа Цецка Цачева, заместник-министърът на външните рабо-
ти г-н Константин Димитров1 и председателят на Комисията по 
външна политика и отбрана г-н Доброслав Димитров. По време на 
срещата заместник-министърът на външните работи очерта шест-
те приоритетни за българското правителство теми: 1) икономи-
ческите и финансови въпроси и в частност финализиране на пре-
говорите по „Договора за стабилност, координация и управление 
в икономическия и паричен съюз”, 2) Развитието на дискусиите по 
следващата Многогодишна финансова рамка 2014–2020 г. и уча-
стието на България в тях, 3) отстояване на необходимостта Кохези-
онната политика на ЕС да запази централно място в бюджета на ЕС, 
защото чрез нея може да се отключи потенциалът на българските 
региони за повишаване конкурентоспособността на икономиката 
на страната, 4) реформата в Общата селскостопанска политика на 
ЕС, 5) присъединяването на страната към Шенгенското безвизово 
пространство и 6) разширяването на ЕС с акцент върху кандида-
турата за членство в ЕС на Сърбия и Ратифициране на Договора за 
присъединяване на Хърватия към ЕС. Българските евродепутати 
от своя страна също очертаха  някои приоритетни теми, попадащи 
във фокуса на дейността им през 2012 г.: важността на дебатите по 

Co-ordination Meeting with the Bulgarian EMP’s – 
Formulation of a Common Vision and Common 
Priorities

Following the tradition of carrying out regular meetings between 
the National Assembly and the Bulgarian members of the European 
Parliament, which aims at strengthening the “trialogue” for an 
optimum co-ordination on crucial topics from the European agenda, in 
January 2012 the Bulgarian MEPs Andrej Kovachev, Vladimir Uruchev, 
Dimitar Stoyanov, Iliyana Yotova, Kristiyan Vigenin, Mariya Nedelcheva 
and Metin Kazak visited the National Assembly at the invitation of 
CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika Panayotova. The President of the 
National Assembly Ms. Tsetska Tsacheva, the Deputy Minister of Foreign 
Affairs Mr. Konstantin Dimitrov1 and the Chairman of the Committee 
on Foreign Affairs and Defence Mr. Dobroslav Dimitrov also attended 
the meeting. Deputy Minister Dimitrov explained the Bulgarian 
Government’s priorities in the realm of European Affairs:   
1) the economic and financial issues, in particular the finalization of the 
negotiations for the Treaty on Stability, Co-ordination and Governance 
in the Economic and Monetary Union, 2) The discussions on the 
Multiannual Financial Framework (MFF) for the period 2014-2020,  
3) Support for central position of the Cohesion policy in the EU’s budget, 
as it could unlock the potential of the Bulgarian regions thus increasing 
country’s competitiveness, 4) the reform of the Common Agricultural 
Policy of the EU, 5) the country’s accession to the Schengen Area and 
6) the enlargement of the European Union with stress on process of 
Serbia’s accession and the ratification of the Treaty of accession with 
Croatia. 
The Bulgarian MEPs discussed some of the topical issues included in 
their agenda for 2012, such as: the debates on the European Union’s 
MFF for 2014-2020, the Eastern Partnership and EU’s relations with its 
neighbouring countries, the Danish priorities for a green economy and 
growth, EU’s Common Commercial Policy, the reform of the CAP and 
the fisheries policies on European level. They informed the MP’s of their 
activities on these matters, the expected developments in these areas, 
and highlighted the importance for Bulgaria to become more active in 
those fields in order to strengthen its position in the region. Following 

1   От 21 февруари 2012 г. Константин Димитров е назначен за извънреден и 
пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Велико-
британия и Северна Ирландия. Негов приемник е г-н Иван Найденов. 

1  As of 21 February 2012 Mr. Konstantin Dimitrov has been assigned for ambassador 
of the Republic of Bulgaria to the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. His successor is Mr. Ivan Naidenov.



12

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ    EUROPEAN ISSUES

Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014–2020, 
Източното партньорство и отношенията на ЕС със съседните стра-
ни, Датските приоритети за зелена икономика и растеж, Общата 
търговска политика на ЕС, реформата на ОСП и политиката по ри-
барство на европейско ниво. Те информираха народните пред-
ставители за работата по тези теми и очакваните развития в по-
сочените области. Те призоваха България да обърне по-голямо 
внимание на посочените теми, както и да изрази по-активна пози-
ция по тях с цел засилване ролята си в региона. В тази връзка пред-
седателят на КЕВКЕФ изпрати отправените препоръки на внимани-
ето на ресорните министерства. 

2.1. Икономическо управление на ЕС и 
новият Договор за стабилност, координация 
и управление на Икономическия и паричен 
съюз (Фискален пакт)

Новият фискален пакт на ЕС

В рамките на дискусиите за новия Фискален пакт на ЕС България 
подчерта последователно провежданата политика за спазване на 
финансова дисциплина и осигуряване на дългосрочна макроико-
номическа стабилност, при отстояване на специфичните конку-
рентни предимства на страната. В тази връзка бе изтъкнато, че 
засиленото взаимодействие на ниво ЕС в областта на икономиче-
ската и фискална политика не следва да поставя под заплаха ефек-
тивното функциониране на Вътрешния пазар. Ето защо страната 
подкрепя общоевропейските усилия за въвеждане на строги фи-
скални правила в националното законодателство на държавите-
членки, които да гарантират устойчивост, бюджетна консолидация 
и предвидимост на бизнес средата, без това да води до данъчна 
хармонизация. Присъединяването на България към европейския 
фискален пакт се възприема и като силно политическо послание 
към инвеститорите.
На 9 декември 2011 г. в Изявлението на държавните и правител-
ствените ръководители от Еврозоната бе посочена възможността 
техните колеги от България, Чешката република, Дания, Унгария, 
Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция да вземат участие в про-
цеса на изграждане на по-силен икономически съюз, включващ 
укрепване на фискалната дисциплина, по-дълбока интеграция на 

this remark, CEAOEF’s chairwoman has sent those recommendations to 
the attention of the line ministries.

2.1. EU’s Economic Governance and the 
new Treaty on Stability, Co-ordination and 
Governance in the Economic and Monetary 
Union 

The New Fiscal Compact of the European Union

Within the framework of the discussions on the EU’s new Fiscal Compact 
Bulgaria underlined its consistently executed policy for financial 
discipline and long-term macroeconomic stability, while maintaining 
the country’s specific competitive advantages. In this regard, it 
was highlighted that the improved collaboration at EU level in the 
realm of economic and fiscal policy should not threaten the effective 
functioning of the Single Market. Therefore, our country supports the 
common European efforts to introduce stern fiscal rules in the national 
legislation of EU Member States, which shall guarantee stability, budget 
consolidation and predictability of the business environment. Bulgaria’s 
accession to the EU’s Fiscal Compact is also considered a strong political 
message to investors.
An announcement of the Eurozone’s Heads of State dated December 9, 
2011 envisions the possibility that the Heads of State of Bulgaria, the 
Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and 
Sweden participate in the process of building a stronger economic 
union, which will include strengthening of the fiscal discipline, a 
deeper integration of the internal market, stronger rates of growth, 
competitiveness and social cohesion. The decision for these countries’ 
participation would be reached after a consultation with the national 
parliaments. This approach was embraced by Bulgaria at the insistence 
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вътрешния пазар, по-голям растеж, засилена конкурентоспособност 
и социално сближаване. Решението за участието им се определя 
след консултация с националните им парламенти. Такъв подход бе 
приложен и в България по настояване и на министър-председателя 
Бойко Борисов.
Проектът на решение на НС за участието на Република България в 
Договора за стабилност, координация и управление в Икономиче-
ския и валутен съюз, внесен от Моника Панайотова, председател на 
КЕВКЕФ, Менда Стоянова, председател на КБФ и Доброслав Дими-
тров, председател на КВПО, бе подложен на широка дискусия в ре-
сорните парламентарни комисии с участието на министъра на фи-
нансите Симеон Дянков и министъра на външните работи Николай 
Младенов, последвана от дебат в пленарната зала на НС. В резултат, 
проектът на решение на НС бе обсъден и приет на 27 януари 2012 г. 
С приетото решение българският парламент даде съгласието си за 
участието на Република България в преговорите по договаряне на 
европейските финансови и фискални правила. Българският парла-
мент подкрепи присъединяването на страната към него при след-
ните условия: 
1. Прилагане от страна на Република България на разпоредбите на 
Дял III „Фискален пакт” от Договора след ратификация от Народно-
то събрание;
2. Прилагане на Договора в неговата цялост от датата на присъеди-
няването на Република България към еврозоната и отпадането на 
дерогацията по чл.5 от Акта относно условията за присъединява-
не на Република България и Румъния и промените в Учредителните 
договори. 
Приетото решение е в продължение на изразената позиция на стра-
ната ни против хармонизацията на данъчната политика в Европей-
ския съюз. Народното събрание предостави съгласието си за при-
съединяването на България към Договора при условие, че то не 
води до уеднаквяване на данъците сред 27-те държави-членки. Спо-
ред министъра на финансите Симеон Дянков и изразената позиция 
от редица народни представители, определянето на преките данъ-
ци е въпрос от национално естество и сериозно би накърнило кон-
курентоспособността на България, която все още не е член на Евро-
пейския стабилизационен механизъм.

of Prime Minister Mr. Boyko Borissov.
CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika Panayotova, the Budget and Finance 
Committee’s Chairwoman Ms. Menda Stoyanova, and the Foreign 
Affairs and Defence Committee’s Chairman Mr. Dobroslav Dimitrov 
put forward the draft decision of the National Assembly regarding 
the participation of the Republic of Bulgaria in the Treaty on Stability, 
Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. 
The draft decision was discussed within the respective parliamentary 
committees in the presence of the Minister of Finance Mr. Simeon 
Djankov and the Minister of Foreign Affairs Mr. Nickolay Mladenov, and 
was later debated at the plenary and adopted by the National Assembly 
on January 27 2012. 
With this adoption, the Bulgarian Parliament endorsed Bulgaria’s 
participation in the negotiations on the European financial and fiscal 
rules and supported the country’s accession to the Treaty under the 
conditions that:
1. Bulgaria shall implement the provisions under the Treaty’s Section III 
“Fiscal Pact” after its ratification by the National Assembly.
2. The Treaty shall be fully implemented when Bulgaria becomes  
a part of the Eurozone and the derogation under Article 5 of the Act 
concerning the conditions necessary for the accession of the Republic of 
Bulgaria and Romania to the European Union and the changes in  
the Treaties is abolished.
The adopted decision builds on Bulgaria’s position against the fiscal 
policy harmonization in the European Union. The National Assembly 
approved Bulgaria’s accession to the Treaty under the condition that the 
latter do not unify taxes across the 27 Member States. According to the 
Minister of Finance Mr. Simeon Djankov, the determination of direct 
taxation is an inherently national question and would seriously affect 
the competitiveness of Bulgaria, which is not yet a member of the 
European Stability Mechanism.
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Вторият Европейски семестър за координация 
на икономическите политики в ЕС

Динамиката в развитието на темата за новото икономическо 
управление на ЕС през първата половина на 2012 г.  предопредели 
основните акценти в позицията на КЕВКЕФ по отношение на преди-
звикателствата пред Втория Европейски семестър, а именно:

необходимост от ранно сигнализиране и противодействие на  –
бъдещи предизвикателства и от добре координирана икономиче-
ска политика за ефикасното функциониране на паричния съюз;

необходимост от постоянно взаимодействие между институ- –
циите за подобряване на механизмите за контрол от страна на 
ЕК във връзка с изпълнението на отправените препоръки към 
държавите-членки по отношение на техните Национални програ-
ми за реформа.
В тази връзка КЕВКЕФ взе активно участие в организираната за 
втора поредна година от Европейския парламент среща с нацио-
налните парламенти на държавите-членки на ЕС, посветена на Ев-
ропейския семестър за икономическо управление на ЕС (27–28 
февруари 2012 г.). Участници бяха председателите на Европейския 
парламент, Европейския съвет и Европейската комисия, комисари-
те по регионалната политика, финансовото планиране и бюджета, 
икономическите и парични въпроси и заетостта, както и народни 
представители от 27-те национални парламенти и Европейския пар-
ламент. 
Основни акценти в дискусиите бяха новият Договор за стабилност, 
координация и управление на икономическия и паричен съюз, Го-
дишният обзор на растежа за 2012 и новопредложеният пакет от 
допълнителни мерки за управление на икономическите политики. 
Обсъждането на икономическото състояние на ЕС бе ключово за 
подписването на новия Договор за стабилност, координация и 
управление на Икономическия и паричен съюз през март и то ще 
бъде много важно за изготвянето на новите бюджети на страните-
членки за 2013 година.
В тази връзка лидерите на ЕС призоваха за съпричастност и под-
чертаха, че излизане от кризата е възможно единствено чрез обе-
динени действия от страна на 27-те държави-членки. Президентът 
на Европейския съвет Ван Ромпой заяви, че всички страни трябва 

Second European Semester for Co-ordination of 
the EU Economic Policy

CEAOEF based its position with regard to the challenges before the 
Second European Semester on the dynamics characterizing the 
development of the new economic governance of the European Union. 
The latter are marked by:

the need for an early notification and instruments to confront future  –
challenges and for a well-coordinated economic policy for an effective 
functioning of the EMU;

the need for constant communication among the institutions in  –
order to improve the European Commission’s mechanisms for control 
with respect to the implementation of the recommendations made to 
the Member-States about their National reform programmes.  
In this regard, CEAOEF actively participated in the meeting with the 
Member States’ national parliamentarians, organized for a second 
consecutive year by the European Parliament, which was devoted to 
the European semester for Economic governance of the EU (February 
27–28, 2012). The presidents of the European Parliament, the European 
Council and the European Commission, the Commissioners for Regional 
Policy, Financial Programming and the Budget, Economic and Monetary 
Affairs, and Employment, and MP’s from the 27 national parliaments 
and the European Parliament all attended the meeting. 
The discussions focused on the new Treaty on Stability, Coordination 
and Governance in the Economic and Monetary Union, the Annual 
Growth Survey for 2012 and the newly proposed package of additional 
measures for governance of economic policies. 
The discussion of the EU’s economic condition proved crucial for the 
signing of the new Treaty on Stability, Coordination and Governance in 
the Economic and Monetary Union in March 2012. It also proved very 
important for the preparation of the new budgets of the member-
states for 2013. 
EU’s leaders called for solidarity and emphasized that the crisis can only 
be overcome if the 27 member-states act together. The President of the 
European Council Van Rompuy stated that all countries should consider 
the challenges that Europe faces as their own national challenges, 
while the President of the European Commission called for a stronger 
dialogue between the MEP’s and the national MP’s. 
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да разглеждат европейските проблеми като свои вътрешни, а пре-
зидентът на Европейската комисия прикани евродепутатите и на-
ционалните парламентаристи за по-засилен диалог помежду им.
Българската делегация, представена от народни представители от 
комисията по европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове и комисията по бюджет и финанси, изрази позицията, че 
ЕС трябва да въведе механизъм, който не само да наказва иконо-
мически недисциплинираните държави-членки, но и да насърча-
ва тези, които спазват финансова дисциплина. България подкрепя 
новият фискален договор само при условие, че той не води до хар-
монизация на общата данъчна политика на Съюза, която би навре-
дила на конкурентоспособността на страната. 

Дискусии по темата за икономическото 
управление на ЕС и дълговата криза в рамките 
на КОСАК

По време на председателската среща на КОСАК в Копенхаген, Да-
ния проведена на 29–30 януари т.г., председателят на КЕВКЕФ Мо-
ника Панайотова изрази мнението, че е необходимо държавите-
членки да водят суверенна данъчна политика и подчерта, че 
националните парламенти са гарант за фискалната и финансова 
стабилност на страните от ЕС. Тя заяви, че новият Договор за ста-
билност, координация и управление на икономическия и паричен 
съюз е естествено продължение на политиката на България за фи-
скална дисциплина и макроикономическа стабилност. 

2.2. Многогодишната финансова рамка 
на ЕС (МФР) за периода 2014–2020 г. и 
предприети мерки за нейното опростяване
Темата за МФР продължи да бъде в обхвата на дейност на КЕВКЕФ и 
през първата половина на 2012 г. Позицията на КЕВКЕФ по МФР бе 
представена от председателя на КЕВКЕФ в рамките на конференция-
та „България и Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014–2020”, 
организирана от Института за икономическа политика в сътрудни-
чество с фондация „Ханс Зайдел” в края на месец март 2012 г. 
Във връзка с приходната част на Европейския бюджет председате-
лят на КЕВКЕФ отбеляза, че предстои същинската дискусия на ни-
во ЕС по предложенията на Европейската комисия за въвеждане 

The Bulgarian delegation to the meeting included MP’s from the 
Committee on European Affairs and Oversight of the European Funds 
and the Budget and Finance Committee, and expressed the position 
that the EU must establish a mechanism which should not only seek 
to punish the non-disciplined member-states, but should also strive to 
encourage / reward those which maintain financial discipline. Bulgaria 
supports the new fiscal treaty only if it does not lead to the unification 
of the Union’s fiscal policy, which would be detrimental to the country’s 
competitiveness. 

Discussions on the EU’s Economic Governance 
and the Debt Crisis within the Framework of 
COSAC

During the COSAC Chairpersons meeting in Copenhagen, Denmark on 
January 29–30 2012, CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika Panayotova 
underlined the necessity that the member-states lead sovereign fiscal 
policy, and pointed out that the national parliaments of the 27 warrant 
the fiscal and financial stability of the countries of the European Union. 
She defined the implementation of the new Treaty on Stability,  
Co-ordination and Governance in the Economic and Monetary Union 
as a natural continuation of Bulgaria’s policy for fiscal discipline and 
macroeconomic stability.

2.2. EU’s Multiannual Financial Framework for 
the Period 2014–2020 and Measures for its 
Simplification
CEAOEF continued its work on the Multiannual Financial Framework 
(MFF) throughout the first half of 2012. CEAOEF’s Chairwoman 
presented the committee’s position on the topic in late March during 
the conference “Bulgaria and the Multiannual Financial Framework of 
the EU for 2014-2020,” which was organized by the Economic Policy 
Institute in collaboration with the “Hans Seidel” Foundation. 
In regard to the revenue side of the EU budget, the CEAOEF’s 
Chairwoman remarked that the genuine discussion at EU level is still to 
come on the European Commission proposals for introducing two new 
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на два нови източника на собствени ресурси – европейски ДДС и 
данък върху финансовите транзакции (ДФТ). Тя припомни съобра-
женията, изразени от КЕВКЕФ и КБФ, относно допълнителната те-
жест за гражданите и бизнеса, която всеки нов данък потенциално 
би породил.
По разходната част на МФР България следва да очертае приорите-
тите и визията си за следващия програмен период в три основни 
йерархични цели: обща (основна) цел – стимулиране развитието 
на страната и повишаване на нейната конкурентоспособност; стра-
тегически цели, основани на „Европа 2020” и оперативни цели. Г-жа 
Панайотова постави акцент върху дебата по изготвянето на Кохе-
зионната политика за 2014–2020 г., като отбеляза, че европейски-
ят бюджет трябва да се възприема и като средство за инвестиции, 
генериращо растеж и заетост. В тази връзка при обсъждането на 
бъдещата бюджетна рамка на ЕС следва да се отчита високата вза-
имосвързаност на европейските икономики и огромният потен-
циал на обвързването на Единния пазар с Кохезионната политика. 
За да се постигне ефективност при изпълнението на европейския 
бюджет, КЕВКЕФ приветства предложението за намаляване на ад-
министративната и регулаторна тежест на равнище ЕС, залегнало в 
проекта на МФР 2014–2020. 
В рамките на политическия диалог, след изслушване позицията на 
изпълнителната власт и състояло се обсъждане на заседание на 
КЕВКЕФ (в началото на месец юли), НС чрез КЕВКЕФ изпрати стано-
вище до европейските институции изразяващо принципната под-
крепа към предложената от ЕК Програма за опростяване на МФР 
2014–2020.  
Българският парламент чрез КЕВКЕФ отчете, че предприетата ре-
форма е необходима, навременна и достатъчно обширна, за да 
създаде осезаем ефект и да даде нов импулс за използване на ев-
ропейските фондове. От друга страна, отбеляза, че процесът на 
търсене на възможности за опростяване на процедурите не трябва 
да бъде еднократен акт, а постоянен процес.
В своето становище КЕВКЕФ приветства подхода, възприет от ЕК, 
за поставяне на акцент върху постигането на цели и резултати, ка-
то по този начин се създава възможност за бенефициентите да се 
концентрират върху изпълнението на проектите, а не върху адми-
нистративната работа, свързана с тях. Народното събрание чрез 

own resources – European Value Added Tax and Financial Transaction 
Tax. She reminded the concerns expressed by CEAOEF and the Budget 
and Finance Committee regarding the additional burden for the citizen 
and the business, which any new form of taxation may potentially 
generate.
Regarding the expenditure side, Bulgaria needs to outline its priorities 
and vision for the next programming period into three hierarchical 
aims: main (general) aim – stimulating the country’s development 
and competitiveness; strategic aims, based on “Europe 2020” and 
operative goals. Ms. Panayotova stressed on the debate regarding the 
preparation of the Cohesion Policy for the period 2014–2020, pointing 
out that the European budget should be considered an instrument for 
investment which generates growth and employment. Therefore, the 
discussions of the EU’s future budget framework should recognize the 
European economies’ interdependence and the great potential of a 
possible connection between the Single market and the EU’s Cohesion 
Policy. CEAOEF welcomes the MFF project’s proposal to reduce the 
administrative and regulatory burden at an EU level in order to achieve 
efficiency in the implementation of the EU budget. 
Within the framework of the political dialogue, after hearing the 
position of the executive branch and a discussion on the matter during 
CEAOEF’s sitting (in the beginning of July), the National Assembly 
through CEAOEF sent a statement to the European institutions in 
which it expresses its principal support for the European Commission’s 
proposal for a Simplification Agenda.
The Bulgarian Parliament through CEAOEF finds the undertaken reform 
necessary, timely and broad enough to generate a significant effect and 
to stimulate the process of EU funds’ absorption. On the other hand, the 
Parliament believes that the procedures’ simplification should be  
a continuous process, rather than a one-time act. 
In its statement, CEAOEF welcomed the EC’s emphasis on achieving 
goals and generating results, since it enables beneficiaries to 
concentrate on the execution of their projects, rather than on the 
administrative work the latter create. CEAOEF expressed its support 
for the EC’s efforts to simplify the common and specific rules guiding 
programme management, which are expected to facilitate programme 
oversight and execution. At the same time, the Parliament pointed out 
that the simplification and rationalization of the rules should not in 
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Заместник-министърът на външните работи, Кон-
стантин Димитров (дясно) и председателят на 
КВПО, Доброслав Димитров също присъстваха 
на срещата

Mr. Konstantin Dimitrov, Deputy Minister of Foreign 
Affairs (right) and the Chairman of the Committee on 
Foreign Affairs and Defence Mr. Dobroslav Dimitrov 
also attended the meeting

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за междуин-
ституционалните отношения и администрацията, Марош Шефчович, пред-
стави в Народното събрание Годишната работна програма на ЕК за 2012 г.

Maroš Šefčovič,  Vice-president of the European Commission responsible for 
Inter-institutional relations and Administration presented the Annual Work 
Programme of the European Commission 2012 at the National Assembly

Българските евродепутати Мария Не-
делчева, Метин Казак, Владимир Уручев, 
Андрей Ковачев, Димитър Стоянов, Кри-
стиян Вигенин и Илияна Йотова (отляво - 
надясно) посетиха Народното събрание

Bulgarian MEPs – Maria Nedelcheva, Metin 
Kazak, Vladimir Uruchev, Andrey Kovachev, 
Dimitar Stoyanov, Kristiyan Vigenin and 
Iliyana Yotova (left to right) visited the 
National Assembly 
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Обща снимка на Председателската среща на КОСАК
COSAC Chairpersons Meeting Family Photo

Моника Панайотова на среща, посветена на Втория Европейски семестър,  
заедно с членове на Комисията по бюджет и финанси

Monika Panayotova at a meeting focused on the Second European Semester with 
members of the Budget and Finance Committee 

Моника Панайотова се включи 
в дебата за дълговата криза и 
икономическото управление на 
ЕС на Председателската среща на 
КОСАК в Копенхаген

Monika Panayotova participated 
in the debate, dedicated to 
the debt crisis and the EU 
economic governance, at the 
COSAC Chairpersons Meeting in 
Copenhaguen

Юнал Лютфи, Председател на  
Групата за приятелство с Косово   
и Пламен Орешарски, член на 
КЕВКЕФ (ляво)

Mr.  Younal Loutfi, Chairperson of 
the Friendship Group Bulgaria – 
Kosovo and Mr. Plamen Oresharski, 
member of the CEAOEF (left).

След ратифицирането на Договора за присъединяване на Хърватия към ЕС – Цецка Цачева, Председател на 
НС с Борис Шпрем – Председател на Хърватския парламент (вдясно) и Даниел Мондекар, Председател на Ко-
мисията по европейска интеграция

After the Ratification of the Treaty for Croatia’s Accession to the European Union – Ms. Tsetska Tsacheva  President of 
the National Assembly of the Republic of Bulgaria with the President of the Croatian Parliament, Mr. Boris Šprem (on 
her right) and Mr. Daniel Mondekar, Chairperson of the European Integration Committee (on the left)

Делегация от Френския сенат, водена от председателя на Комисията по европей-
ските въпроси – Симеон Сутюр, се срещна с КЕВКЕФ

A delegation of the French Senate, lead by the Chairman of the Committee on European 
Affairs Mr. Simon Suture, met with the CEAOEF
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КЕВКЕФ изрази и подкрепата си към усилията на ЕК за опростява-
не на общите и специфични правила за управление на програми-
те, което се очаква да допринесе за по-лесното им изпълнение и 
управление. Същевременно бе отчетено, че опростяването и ра-
ционализацията на правилата не трябва да е за сметка на правила-
та за добро финансово управление. Нещо повече, административ-
ният капацитет трябва да се концентрира и по-голямо внимание 
трябва да се обърне на областите с по-висок рисков потенциал.
КЕВКЕФ проведе и инициативи, насочени към българските студен-
ти, целящи запознаването им с бъдещата МФР. През месец април 
КЕВКЕФ оказа съдействие за провеждането на симулация на засе-
дание на Европейския съвет, организирано от студентите от спе-
циалност „Европеистика” в СУ „Св. Климент Охридски”. Дискусията 
бе посветена на бъдещата Многогодишна финансова рамка за пе-
риода 2014–2020 г., чието реално приемане се очаква през есента 
на настоящата година. Студентите, превъплътени в представители 
на страните-членки на ЕС, изразиха становищата на своите стра-
ни и одобриха проекта. На симулацията присъстваха председате-
лят на Комисията по външна политика и отбрана г-н Доброслав 
Димитров и ръководителят на Катедра „Европеистика” в СУ „Св. 
Климент Охридски” доц. д-р. Ингрид Шикова, които се обединиха 
около тезата за необходимостта от взаимни отстъпки и компроми-
си в интерес на европейските граждани. Г-н Димитров поздрави 
инициативата на студентите и призова подобни дискусии да бъдат 
провеждани и сред ученици с цел задълбочаване на познаването 
на процесите и политиките в ЕС.

2.3. Единният пазар на ЕС и неговият 
потенциал за икономически растеж
Темата за Единния пазар на ЕС, предвид своята значимост днес и в 
контекстна на двадесетата си годишнина, е обект на постоянно вни-
мание от страна на българския парламент и в частност на КЕВКЕФ.
В контекста на датското председателство на ЕС, което го постави 
като един от основните си приоритети, на свое заседание, прове-
дено 30 май 2012 г., КЕВКЕФ прие доклад, относно използването на 
пълния потенциал за икономически растеж на Единния пазар на ЕС 
в контекста на 20-та годишнина от неговото създаване. В станови-
щето към доклада, изпратено до европейските институции в рам-
ките на политическия диалог, КЕВКЕФ отправи следните послания:

any way compromise the rules for good financial management. What 
is more, the reforms should seek to concentrate administrative capacity 
and to encompass realms with higher risk potential. 
CEAOEF carried out a variety of initiatives designed to inform Bulgarian 
University students of the future MFF. In April, CEAOEF lent its support 
to a simulation of a European Council meeting, organized by the 
European Studies Department of the Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”.  The discussion, which lasted for more than two hours, 
focused on the future MFF, which is expected to be adopted in the 
fall, and allowed the students to take the role of representatives of 
the 27 member-states, express their countries’ statements on the 
MFF project, and approve it. The Chairman of the Foreign Affairs 
and Defence Committee Mr. Dobroslav Dimitrov and the Head of the 
European Studies Department at the Sofia University “Kliment Ohridski” 
Assoc. Prof. Dr. Ingrid Shikova both recognized the need for mutual 
compromises in the interest of the European citizens. Mr. Dimitrov 
expressed his approval of the students’ initiatives and his hope that 
similar discussions will become a useful tool in deepening the students’ 
knowledge of the EU policies and procedures. 

2.3. The Single Market of the EU and its 
Potential for Generating Economic Growth 
In light of its importance today and its 20th anniversary, the EU's Single 
Market is an object of constant attention on the part of the Bulgarian 
Parliament, in general, and CEAOEF, in particular.
In the context of the Danish Presidency which identified the Single 
Market as one of its main priorities, at a regular sitting held on 20 May 
2012, CEAOEF adopted a report on the topic of using the Single Market’s 
full potential for economic growth on the eve of the 20th anniversary of 
its creation. In the statement issued within  the report, which was sent 
out to the European institutions within the framework of the established 
political dialogue, CEAOEF drew attention to the following points:
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Засиленото развитие и интеграцията на Единния пазар са в  –
основата на постигането на целите на Стратегията „Европа” 2020 за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

Общите усилия на ниво ЕС трябва да бъдат насочени към по- –
пълноценното използване на потенциала на Единния пазар чрез 
премахването на ограниченията за свободно движение на хора в 
него, както и цялостното взаимно признаване на професионалните 
квалификации;

Чрез инвестиции в държавите от Централна и Източна Европа  –
(ЦИЕ) общата конкурентоспособност на ЕС може да бъде повишена;

Мобилизирането на потенциала за растеж на Единния пазар  –
следва да се осъществи в условията на финансова дисциплина и 
фискална консолидация;

Националният суверенитет в данъчната политика трябва да  –
бъде запазен вместо хармонизацията на данъчни основи, ставки 
или въвеждането на нови общоевропейски данъци;

Европейските капиталови пазари се нуждаят от допълнител- –
на интеграция и общите усилия в тази насока би следвало да се 
задълбочат;

Необходими са развитие и усъвършенстване на цифровия еди- –
нен пазар, като двигател на икономически растеж в ЕС.
Два от най-важните акценти в становището – инвестициите в стра-
ните от ЦИЕ, както и премахването на ограниченията пред свобод-
ното движение на работници, бяха в основата на българската по-
зиция и по време на 47-то пленарно заседание на Конференцията 
на комисиите по европейски въпроси на държавите-членки на ЕС 
(КОСАК). То се проведе в гр. Копенхаген, Дания от 22 до 24 април 
2012 г. Срещата бе част от парламентарните инициативи на Датско-
то председателство на Съвета на ЕС и отбеляза 20-та годишнина от 
създаването на Единния вътрешен пазар. 
Делегацията на България взе активно участие в дискусиите на кон-
ференцията. Председателят на КЕВКЕФ, г-жа Моника Панайотова 
застъпи тезата, че за да има гъвкав и единен пазар, който да по-
зволи на ЕС да бъде глобален играч, трябва да се действа в полза 
на общата конкурентоспособност на Европа. Затова е необходимо и 
отпадането на все още съществуващите ограничения пред мобил-
ността в рамките на ЕС за български и румънски работници, както 

The Single Market’s development and integration are essential  –
for the achievement of Europe 2020 Strategy’s goals for intelligent, 
sustainable and inclusive growth;

EU’s common efforts should seek to develop the Single Market’s  –
full potential through the elimination of the restrictions on the free 
movement of people in the Union and the validation of workers’ 
professional qualifications;

The Union’s general level of competitiveness could be increased  –
through investments in Central and Eastern European member-states;

The Union could only use the Single Market’s potential for  –
generating economic growth in the context of financial discipline and 
fiscal consolidation;

National sovereignty in fiscal policy should be preserved in lieu of  –
the introduction of standardized taxation or new common European 
taxes;

The European capital markets need additional integration and the  –
common efforts in this direction should be deepened;

The Digital Single Market needs to develop and improve so as to live  –
up to its function as an engine for economic growth in the Union.
Two of the most important points advanced in the statement – the call 
for investment in the countries from Central and Eastern Europe and the 
argument for the elimination of the restrictions on the free movement 
of labour – underpinned the Bulgarian position during the 47th COSAC 
meeting in Copenhagen, Denmark on April 22–24 2012. The meeting 
was part of the parliamentary initiatives of the Danish Presidency of 
the EU Council and marked the 20th anniversary of the creation of the 
internal Single Market. 
The Bulgarian Delegation to the meeting actively participated in the 
Conference’s discussions. CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika Panayotova 
pointed out that the EU needs to increase its general competitiveness 
in order to generate a flexible Single Market capable of turning the EU 
into an important global actor. Therefore, the EU needs to eliminate the 
existing restrictions on the free movement of Bulgarian and Romanian 
workers within the EU and to abolish the unfounded regulations 
against the nationals of the two countries. The European Commissioner 
for Internal Market and Services Michel Barnier explained that these 
regulations will be eliminated in 2013 at the latest, and revealed that 



21

2  In the period June 2011 – February 2012 Ms. Deyana Kostadinova has been 
Deputy-minister of labour and social policy.
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и да бъдат премахнати съществуващите неоправдани регулаторни 
пречки. Според комисар Барние, отговарящ за вътрешния пазар 
и услугите, отпадането на ограниченията и отварянето на пазара 
на труда за българските и румънските работници е обект на дого-
вор и то следва да се случи най-късно през 2013 г., но ЕК окуража-
ва държавите, които все още не са отворили трудовите си пазари, 
да го направят възможно най-скоро, преди изтичане на крайните 
срокове. 
Вторият акцент в позицията на г-жа Панайотова е необходимост-
та от инвестиции в страните от ЦИЕ. Това би създало взаимнопе-
челивша ситуация, при която богатите страни, ако инвестират в 
държавите от ЦИЕ ще реализират възвръщаемост, ще стимулират 
общата конкурентоспособност, но успоредно с това, би се постигнал 
и ефектът на догонване и икономическо наваксване в тези страни. 

2.4. Политика към младите – подкрепа на 
мерките за насърчаване на младежката 
заетост
Отчитайки, че един от основните приоритети за развитието на 
българския пазар на труда е включването на младите в него,  
КЕВКЕФ проведе заседание на Съвета за обществени консултации. 
То се състоя на 3 април 2012 г. и бе посветено на „Младежката пер-
спектива за растеж на българския бизнес в Европа”. 
В заседанието, по традиция се включиха представители на работо-
дателските организации, на сдружението на общините, на акаде-
мичните среди, в т.ч. и Националното представителство на студент-
ските съвети, както и редица представители на неправителствени 
организации. Специален гост на заседанието бе посланикът на 
Кралство Дания, който приветства членовете на СОК. За да откроят 
приоритетните области и конкретните мерки в подкрепа на мла-
дежката заетост, предприети от страна на изпълнителната власт, 
се включиха министърът на икономиката, енергетиката и туризма, 
г-н Делян Добрев и заместник-министърът на образованието, мла-
дежта и науката, г-жа Петя Евтимова. Президентската институция 
беше представена от съветника по социални въпроси на президен-
та Плевнелиев – г-жа Деяна Костадинова.2

the European Commission encouraged the countries which have not 
yet opened their labour markets to do so as soon as possible before the 
final deadline.
A second accent in Ms. Panayotova’s position was her call for increased 
investment in the countries from Central and Eastern Europe. CEAOEF’s 
Chairwoman explained that investing in the region would create  
a mutually beneficial situation by both magnifying the gains of rich 
countries and enhancing the general competitiveness of the Union and 
generating the conditions necessary for the convergence of their less 
well-off counterparts. 

2.4. Policies for the Youth – Supporting the 
Measures for Youth Employment
Understanding that one of the main priorities for the development of 
the Bulgarian labour market is the incorporation of the youth,  
the Committee dedicated the April 3rd sitting of the Council for Public 
Consultations on the topic “The Youth Perspective for the Growth of  
the Bulgarian Business in Europe.”
Representatives of employer organisations, the National Association of 
Municipalities, the academic circles, including members of the National 
Representation Office of the Student Councils, and numerous non-
governmental organisations took part in the sitting. 
In order to define the priority areas and measures undertaken by the 
government,The Minister of Economy, Energy and Tourism Mr. Delian 
Dobrev, and The Deputy-Minister of Education, Youth and Science 
Ms. Petya Evtimova participated in the discussion. The President 
was represented by its Councillor of the Social Affairs – Ms. Deyana 
Kostadinova2.
The Minister of Economy, Energy and Tourism Mr. Delian Dobrev pointed 
out that the Ministry works actively for the creation of innovative 

2   В периода юни 2011 – февруари 2012 г. Деяна Костадинова е заместник-
министър на труда и социалната политика.
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Министър Делян Добрев увери, че се работи активно за създа-
ването на иновационна среда и развитието на научната инфра-
структура в страната. Той очерта като приоритетни – иновациите, 
енергийната ефективност, усвояването на европейските средства, 
технологичната обезпеченост и достъпът до финансиране на МСП.  
Г-жа Петя Евтимова, от своя страна се спря на мерките, пред-
приети от МОМН за оптимизиране на образователната среда и 
адаптирането й към нуждите на пазара на труда. Тя представи 
две нови програми за стимулиране на връзката между бизнеса 
и университетите, финансирани със средства от ОП „Развитие на 
човешките ресурси“: за провеждане на ученически и студентски 
практики, извън задължителните, които да бъдат изцяло прак-
тически насочени и за оптимизиране на учебните програми във 
висшите училища, за да бъдат те по-адекватни на нуждите на 
пазара на труда. 
„Регионалният начин на мислене“ беше представен на практика от 
изпълнителния директор на втория индустриален клъстер у нас – 
„Средногорие мед“. Г-н Николай Минков предложи един работещ 
прагматичен подход за достъп до съществуващите ресурси в реги-
оните. Според него най-важното предизвикателство е превръща-
нето на физическите активи в интелектуални. Г-н Минков подчерта 
необходимостта да „се говори“ за образование, за да се превърне 
то в притегателен център за младите хора.
В резултат от дискусията, бяха генерирани някои ключови посла-
ния, сред които:

Необходимост от  – регионален начин на мислене – препоръ-
ка многократно отправяна от КЕВКЕФ относно възможностите за 
изграждане на т.нар. центрове на растеж – региони с потенци-
ална икономическа значимост, в рамките на които да се създадат 
възможности за образование и последваща реализация, в за-
висимост от конкретната специфика на региона, при отчитане на 
тяхната специфика и прилежащите им ресурси – образователни, 
природни и икономически. Чрез обособяването на клъстери, се да-
ва възможност на младежите да се реализират в рамките на раз-
лични региони и така да допринесат за цялостното подобряване на 
техните икономически и бизнес показатели;

Необходимост от оптимизиране на връзката образование – биз- –
нес и активизиране на т.нар. „триъгълник на познанието“– меж-

environment and the development of scientific infrastructure in the 
country. He defined as priorities – innovations, energy efficiency, 
absorption of the EU funds, technological security and access to finance 
for SMEs.
Ms. Petya Evtimova, Deputy Minister of Education, Youth and Science, 
in her presentation outlined the measures taken by the Ministry to 
optimize the learning environment and its adaptation to the needs of 
the labor market. She introduced two new programs for reinforcing the 
links between business and universities, funded under the OP “Human 
Resources”: the first one – for students’ practices, outside the statutory 
ones, which will be focused entirely on practice, and the second – for 
optimization of the curricula in the Universities, so that they are more 
relevant to labor market needs.
The Executive Director of the second industrial cluster in the Bulgaria – 
“Srednogorie med.” Mr. Nikolay Minkov presented how in practice the 
“Regional approach of thinking” could be applied in practice. According 
to him, the most important challenge is the transformation of physical 
assets into intellectual ones. Mr. Minkov highlighted the need to  speak 
more about education, so that it becomes attractive for the young 
people.
The discussion generated a number of recommendations and key 
messages on the need of:

Regional thinking – CEAOEF has repeatedly made this  –
recommendation with regard to the possibility of developing the so 
called “growth hubs”  – regions of potential economic significance 
within which to create conditions for region-specific education and 
subsequent realization, taking into account their specifics and available 
resources – educational, natural and economic. Their differentiation 
would provide young people with an opportunity to seek realization 
within the framework of different regions and thus contribute to the 
overall improvement of their economic and business indicators;  

Optimization of the education-business relationship, and activation  –
of the so called “triangle of knowledge” – the relation between higher 
education, research and business, in order to address the labor market 
structural problems;

Strong partnership among public authorities, universities, students,  –
workers and employers in the shaping of policies for growth and social 
cohesion and the implementation of reforms.
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ду висшето образование, научните изследвания и бизнеса, с цел 
преодоляването на структурните проблеми на пазара на труда;

Необходимост от силно партньорство –  между публичните 
власти, висшите училища, студентите, работници и работодатели, 
при генериране на политиките за растеж и социална кохезия и реа-
лизирането на реформи.
Конкретни предложения бяха отправени и към висшите училища:

Необходима е промяна в механизмите на финансиране на  –
университетите, за да се поощри пазарният подход не само при 
приемането на студентите, но и за отчитане на тяхната реализация;

Висшите училища следва да лансират списък на услуги и про- –
дукти, които могат да предоставят на конкурентен пазарен прин-
цип на потенциални клиенти;

Необходимо е включването на потенциални работодатели в  –
учебния процес, напр. при разработването на учебните програми 
и изграждане на устойчива система за прогнозиране на потребно-
стите от кадри с определена квалификация. 
Генерираните идеи по време на форума, бяха изпратени на внима-
нието на всички заинтересовани страни по темата, с оглед тяхната 
бъдеща реализация. 
Предложенията на СОК бяха взети под внимание и при изготвянето 
на доклад на КЕВКЕФ по Пакета от мерки на ЕС за заетостта, вклю-
чен като т. 24 от Годишната работна програма на Народното събра-
ние за 2012 г. Становището на българския парламент, изразено 
чрез КЕВКЕФ, се фокусира основно върху Съобщението на Европей-
ската комисия до Европейския парламент, до Съвета, до Европей-
ския икономически и социален комитет и до Комитета на региони-
те COM (2012) 173 – Към възстановяване и създаване на работни 
места. Докладът и становището към него бяха приети на заседание 
на КЕВКЕФ, проведено на 16 май 2012 г. и изпратени чрез Пред-
седателя на Народното събрание до Председателите на ЕК и ЕП в 
рамките на неформалния политически диалог. 
В изразената от парламента позиция по темата са отчетени и мер-
ките, предприети на национално равнище за намаляване на мла-
дежката безработица чрез стратегически документи и инициативи, 
чиято реализация ще доведе до оптимизиране на условията на па-
зара на труда за младите хора. 

Some specific recommendations extended to the national universities 
pointed out:

Need for change in the funding system of the universities in order  –
to foster market-driven approach not only considering the enrollment 
of the students, but also taking into account their realization 
afterwards;

Need to strengthen the business-education relationship by setting  –
up “science shops”: Higher schools launch a list of services and products 
that can be offered on a competitive market basis to potential clients 
(private or public);

Need to include potential employers in the learning process, e.g.  –
in drafting and updating school curricula and, in the design and 
development (with the participation of employers by economic sector) 
of sustainable skills needs forecasting system. 
CEAOEF sent out the ideas generated during the meeting to all 
interested parties, responsible to their potential realization.
CEAOEF took into account CPC’s recommendations when it prepared 
its report on the EU Employment Package, included as pt. 24 of 
the Annual Working Programme of the National Assembly for 
2012. The Bulgarian Parliament’s statement focused mainly on the 
Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions COM (2012) 173 “Towards a job-
rich recovery.” The report and the Statement were adopted during 
CEAOEF’s sitting held on May 16 2012 and were sent out to the 
Presidents of the European Commission and the European Parliament 
by the President of the National Assembly Ms. Tsetska Tsacheva in the 
Political dialogue framework.
The Parliament’s position also recognizes the measures undertaken 
at a national level to reduce youth unemployment through strategic 
documents and initiatives, whose implementation will result in better 
labour market conditions for young people.
Although our country does not fall among the Member States with 
highest levels of youth unemployment, we have timely responded to 
the recommendations of the European Commission by updating the 
National Reform Program and by elaborating National Employment 
Action Plan 2012, which focuses on youth unemployment through the 
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Въпреки, че страната ни не попада сред държавите-членки с най-
високи нива на младежка безработица, тя отговори навременно на 
препоръките на ЕК, адресирайки предизвикателствата на пазара 
на труда, чрез актуализирането на Национална програма за рефор-
ми и изготвянето на Националния план за действие по заетостта за 
2012 г., който акцентира върху младежката заетост чрез инициа-
тивата „Работа за младите хора в България“. В допълнение, е при-
ложен интегриран подход при използването на средствата от ЕС, с 
цел реализиране на реформите и повишаване на заетостта на мла-
дите хора в страната.
В своето становище КЕВКЕФ изтъкна необходимостта от включване 
на младите хора, както и на всички заинтересовани страни в про-
цесите на генериране на мерки и решения, свързани с младежка-
та безработица, за да се постигнат устойчиви резултати. Комисия-
та вече е установила подобна практика със Съвета за обществени 
консултации, който е едно от направленията, по които се включ-
ва Народното събрание в подкрепа на мерките за насърчаване на 
младежката заетост. 
Българският парламент участва в тези процеси и чрез:

Парламентарно наблюдение и контрол над изработването и  –
изпълнението на Националната програма за реформи и Национал-
ния план за действие по заетостта;

Провеждане на изслушвания на изпълнителната власт на засе- –
данията на КЕВКЕФ относно постигнатия напредък в усвояването на 
средствата от ЕС като цяло, а в частност посредством осъществява-
не на мониторинг върху усвояване на средствата по ЕСФ, насочени 
към мерки за подпомагане на заетостта и оптимизиране пазара на 
труда, с акцент върху младите хора;

Участие в изработването на Закон за младежта, който въвежда  –
легални дефиниции, свързани с младежта, младежките организа-
ции, младежките дейности. Законът регламентира и отговорно-
стите и координацията между държавните органи, органите на 
местното самоуправление и представителите на младите хора, 
създава правни основания за финансиране на младежки дейности, 
чрез национални и европейски програми и проекти.
Според КЕВКЕФ част от стъпките за преодоляване на намалената 
заетост сред хората до 29 години се състоят в: адаптиране и адек-
ватно използване на европейските фондове и програми, провеж-

‘Jobs for Young People in Bulgaria’ initiative. Furthermore, an integrated 
approach has been applied to the EU funds utilization with the aim to 
implement reforms and raise youth employment in the country.
In its statement CEAOEF emphasizes the need to include young people, 
as well as any interested party, in the processes designed to generate 
measures and decisions related to youth unemployment, so as to 
achieve sustainable results. The Committee has already established 
such a practice with the Council for Public Consultations. 
In addition, the National Assembly is also actively involved in these 
process through:

Parliamentary monitoring and control –  on the process of elaboration 
and implementation of the National Reform Program and the National 
Employment Action Plan; 

As part of the activities of the Committee on European Affairs and  –
Oversight of EU Funds (CEAOEF) hearings of the Executive branch are 
held on the overall progress in the EU funds absorption with monitoring 
conducted in particular on the absorption of the ESF funds aimed at 
employment support and labor market optimization measures with  
a focus on young people; 

Participation in the adoption of the Youth Act introducing legal  –
definitions related to youth, youth organizations and youth activities. 
The Act regulates the responsibilities and coordination of government 
bodies, local government authorities and representatives of young 
people, and provides legal grounds for funding of youth activities under 
national and European programs and projects. 
CEAOEF proposes that some of the measures designed to reduce the 
unemployment among individuals aged 29 or younger should consist 
in adapting and adequately using European funds and programs, 
implementing necessary reforms and focusing on internship programs 
and youth entrepreneurship. The Committee recommends that the EU 
budget for the period 2014–2020 shall focus on young people and their 
professional realisation because the execution of the “Europe 2020” 
Strategy would be impossible without the participation of the youth.
CEAOEF points out that a possible intensified collaboration among the 
public authorities, universities, students, and employers, increased 
access to information about the opportunities available for the funding 
of youth activities and initiatives, and a regional approach to bolstering 
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дане на нужните реформи и фокус върху стажантските програми и 
младежкото предприемачество. КЕВКЕФ препоръчва също, в рам-
ките на преговорите за следващия бюджет на ЕС за период 2014–
2020, да се акцентира върху младите хора и тяхната реализация, 
защото успешното реализиране на стратегията „Европа 2020” зави-
си от младежкото включване.
КЕВКЕФ счита, че засиленото партньорство между публичните 
власти, висшите училища, студентите, работодателите, информи-
раността относно възможностите за финансиране на младежки 
дейности и инициативи, както и регионалният подход за оптими-
зиране връзката между образование и реализация, биха повиши-
ли възможностите за заетост сред младите хора.

2.5. Механизъм за гражданска защита на 
Съюза
КЕВКЕФ единодушно подкрепи предложението за доразвиване и 
усъвършенстване на действащия Механизъм за гражданска защи-
та на ЕС3, чрез подобряване на превенцията, готовността и реакци-
ята на гражданската защита на отделните страни-членки и на ЕС. 
Основната цел на предложението е осигуряване на по-добра ко-
ординация на спасителните операции, провеждани от страните-
членки, оказване на помощ при поискване от страните участнички 
и улесняване реагирането в областта на гражданската защита при 
всякакви извънредни ситуации, природни и причинени от чове-
ка бедствия, терористични актове и технологични, радиологични 
и екологични аварии, както в рамките на Съюза, така и извън нея. 
Поставя се акцент върху превенцията и предварителната готовност 
за реакция, за да се минимизира риска от неблагоприятните по-
следици на природните или причинени от човека бедствия, които 
стават все по-интензивни и пораждат все по-осезаем транснацио-
нален ефект. Затова предложеният Механизъм за гражданска за-
щита подпомага, координира и допълва действията на държавите-
членки и се задейства там, където държава не може да се справи 
сама с възникващо бедствие.

the relationship between education and realisation would all increase 
youth employment and create favourable conditions for the Bulgarian 
economy.

2.5. Mechanism for Civil Protection of  
the Union
CEAOEF unanimously supported the proposal for upgrading and 
improving the existing EU3 mechanism for civil protection by improving 
the prevention, preparedness and response of the individual member-
states’ and the general EU civil protection. 
The main objective of the proposal is to facilitate co-operation in rescue 
operations conducted by member states, in civil protection assistance 
interventions in the event of major emergencies which may require 
urgent response actions. This applies also to natural disasters, human 
provoked emergencies, terrorist attacks and technological, radiological 
and environment accidents both inside and outside the EU. An accent is 
put on prevention and preliminary preparedness for reaction in order to 
minimize the risk of unfavorable consequences of to human provoked 
or natural disasters which become more and more intensive and usually 
have transnational effects. Therefore the proposed Mechanism for Civil 
Protection of the Union supports coordinates and complements the 
actions of the Member States and is only triggered if a state cannot 
cope alone with a disaster.
Before the voting in the Committee, the Chairwoman defined the 
decision as “a tangible expression of European solidarity”, stressed 

 3  Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Ме-
ханизъм за гражданска защита на Съюза СОМ(2011) 934, включено като т. 52 от 
ГРП  на НС по въпросите на ЕС 2011 г.

3  Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a Union 
Civil Protection Mechanism СОМ(2011) 934, incl. as item 52 of the AWP of the NA on 
EU issues for 2011.
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При гласуването, председателят на КЕВКЕФ определи Решението 
като „осезаем израз на европейската солидарност” и изтъкна осъ-
знатата необходимост от надграждане на законодателството за 
гражданска защита чрез координиран подход на наднационално 
равнище, както и широката подкрепа, която тази инициатива на-
мира сред държавите-членки. Тя подчерта засиления интерес на 
българския парламент по темата и широката подкрепа сред българ-
ските народни представители на законодателните инициативи от 
ресора на българския еврокомисар по международно сътрудниче-
ство, хуманитарна помощ и реакция при кризи – г-жа Кристалина 
Георгиева. 
Позицията на Българския парламент по предложението за Решение, 
изразена чрез КЕВКЕФ, е изпратена чрез председателя на Народното 
събрание до председателите на Европейската комисия и Европей-
ския парламент в рамките на водения активен политически диалог. 

2.6. Подкрепа за европейската перспектива 
на Западните Балкани в контекста на 
политиката за разширяване на ЕС
По инициатива на КЕВКЕФ европейската перспектива на Западните 
Балкани ежегодно заляга в ГРП на НС по въпросите на ЕС под фор-
мата на съвместно обсъждане с Комисията по външна политика 
и отбрана на годишните доклади на ЕК за напредъка на страните-
кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС. Линията на 
подкрепа на българския парламент за европейската перспектива на 
нашите съседи ясно проличава и в рамките на водения политически 
диалог с европейските институции.
В рамките на Датското председателство на ЕС българският парла-
мент продължи да работи активно в подкрепа на европейската 
перспектива и интеграция на държавите от Югоизточна Европа. 
Сред основните инициативи в тази посока могат да бъдат посо-
чени:

Ратификацията на Договора за присъединяване 
на Хърватия към Европейския съюз

Българският парламент изрази пълната си подкрепа за членството 
на Хърватия в ЕС, като ратифицира единодушно Договора за при-

the need for  further development of the existing legislation on civil 
protection through a coordinated approach at the supranational level, 
and emphasized the member-states’ broad support for this initiative. 
She also suggested that the Bulgarian Parliament takes a vivid interest 
in the subject and the Bulgarian MP’s warmly support the legislative 
initiatives associated with the portfolio of the Bulgarian Commissioner 
for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response – 
 Ms. Kristalina Georgieva. 
The Bulgarian Parliament’s position on the proposal for a Decision, 
expressed by CEAOEF, was sent out to the Presidents of the European 
Commission and the European Parliament within the framework of the 
active political dialogue.

2.6. Support for the European perspective  
of the Western Balkans in the framework of 
the EU’s policy for enlargement
On CEAOEF’s initiative, the issues associated with the European 
perspective of Western Balkans are an integral part of each Annual 
Work Programme of the National Assembly. Every year CEAOEF and the 
Foreign Policy and Defense Committee hold joint discussions on the 
Commission’s Annual Enlargement Package with a view on the progress 
achieved by the EU candidate countries and the potential EU candidate 
countries. The Bulgarian Parliament support for the Western Balkans 
European perspective is clearly stated in the framework of the political 
dialogue with the EU institutions.
During the Danish Presidency the Bulgarian Parliament continued its 
active work and support for the European perspective and integration 
of the countries from the Western Balkans. Among the key initiatives in 
this direction the following could be noted:

Ratification of the Treaty for Croatia’s Accession to 
the European Union

The Bulgarian Parliament stated its full support for Croatia’s EU 
membership by ratifying unanimously the Croatia’s EU Accession 
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съединяване на Хърватия към Европейския съюз4 на 17 февруари 
2012 г. По този начин Народното събрание на Република България е 
сред първите парламенти, заявили подкрепата си за европейското 
членство на Хърватия и единственият национален парламент, кой-
то направи тази стъпка в присъствието на председателя на хърват-
ския парламент Борис Шпрем и на председателите на ресорните 
парламентарни комисии – председателя на Комисията по външна 
политика Милорад Пуповац, председателя на Комисията по евро-
пейска интеграция Даниел Мондекар и заместник-председателя на 
комисията Гордан Яндрокович.
Председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева опреде-
ли решението като израз на подкрепата на България за европей-
ската перспектива на Западните Балкани и допълни, че успехът на 
Хърватия следва да служи като стимул за другите страни от регио-
на, устремени към своето европейско бъдеще.
Председателят на парламента на Хърватия Борис Шпрем благо-
дари на българския парламент за подкрепата и изрази увереност, 
че двете страни ще допринесат заедно за просперитета и стабил-
ността както на региона, така и на целия ЕС. Той определи пълно-
правното членство на Хърватия в ЕС като „завръщане вкъщи“ за 
хърватските граждани. В противовес на убеждението, че в „поли-
тиката няма приятелства, а само интереси“ Борис Шпрем определи 
хърватско-българските отношения като приятелски – основани на 
принадлежността към един и същ регион в Югоизточна Европа и 
съвместната работа за неговата стабилност и напредък.
Министърът на външните работи Николай Младенов увери, че 
България ще бъде не само приятел и съюзник на Хърватия, а не-
що повече – сродна душа в Европа. Той подчерта, че вотът за член-
ството на Хърватия е вот за Европейския съюз като цяло.
Министър Младенов и председателите на КЕВКЕФ и КВПО опреде-
лиха присъединяването на Хърватия към ЕС като един от стра-
тегическите интереси на България, който ще доведе до успешен 
напредък в процеса на разширяване на ЕС към страните от Югоиз-
точна Европа. 

Treaty4 on 17 February 2012. Through this act, the National Assembly 
of the Republic of Bulgaria was among the first parliaments that 
stated their support for Croatia’s EU membership and the only national 
parliament, which made this step in the presence of the President 
of the Croatian Parliament Mr. Boris Sprem and the Chairmen of 
the relevant parliamentary committees – the Chairperson of the 
Foreign Policy Committee Mr. Milorad Pupovac, the Chairperson of the 
European Integration Committee Mr. Daniel Mondekar and the Deputy 
Chairperson Mr. Gordan Jandroković.
The President of the National Assembly Ms Tsetska Tsacheva described 
the decision as a proof of the Bulgarian support to the European 
perspective of the countries in the region and added that Croatia’s 
success should be taken as an example by the other Southeast European 
countries, aimed at joining the EU family.
The President of the Croatian Parliament, Mr. Boris Sprem, thanked 
the Bulgarian Parliament for its support and expressed his conviction 
that the two countries will contribute to the prosperity and stability 
of both the region and the European Union as a whole. He noted that 
Croatia’s full membership to the EU is like “coming back home” for the 
Croatian citizens. Opposing the common understanding that “there are 
no friendships in politics, only interests”, Mr. Boris Sprem described the 
Croatian – Bulgarian relations as friendly – based on the belonging 
to one and the same region in Southeastern Europe and on the joint 
collaboration for its stability and advancement.  
The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria Nickolay 
Mladenov, assured that Bulgaria will not only be a reliable friend and 
ally of Croatia but even something more – a soul mate in the EU. He 
emphasized that the vote for Croatia is a vote for the European Union 
as a whole. 
Minister Mladenov and the CEAOEF and FPDC Chairpersons defined 
Croatia’s accession to the EU as one of the strategic interests for Bulgaria 
that will successfully promote the process of EU enlargement to the 
countries of South-Eastern Europe.

4 Договорът за присъединяване на Хърватия към Европейския съюз е подписан 
на 9 декември 2011 и предстои да влезе в сила на 1 юли 2013, след ратификация 
от всички държави-членки на ЕС.

4 The accession treaty of Croatia to the EU was signed on December 9th, 2011. The 
treaty is expected to take effect on 1 July 2013, following the ratification of all 
Member States
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Представителите на всички парламентарно представени политиче-
ски сили се обединиха около мнението, че общата мисия на Бълга-
рия е решаването на въпроса за интеграцията на Западните Балка-
ни в ЕС. Те определиха този процес като „историческа мисия” на ЕС 
и „необходимо бъдеще” за целия балкански регион. 

Създаването на парламентарна Група за 
приятелство България – Косово 

България бе сред първите държави, признали независимостта на 
Република Косово през месец март 2008 г. По повод навършване 
на четири години от признаването на независимостта на Косово и в 
продължение на провежданата открита, прагматична и конструк-
тивна политика от страна на Република България по отношение на 
държавите от Югоизточна Европа, КЕВКЕФ инициира създаването 
на парламентарна Група за приятелство с Република Косово. Цел-
та на инициативата е да се демонстрира подкрепата на българския 
парламент за пълноценното и ефективно интегриране на младата 
държава в международната общност и да се насърчат демокра-
тичните промени в нея. Групата за приятелство се създава с цел 
по-активната съвместна работа между двата парламента, като 
платформа за обмяна на мнения и най-добри практики, особено в 
контекста на европейската перспектива на Западните Балкани.
Парламентарната група за приятелство България – Косово се състои 
от 15 народни представители от всички парламентарни групи, 10 
от които са членове на КЕВКЕФ. За председател е избран народни-
ят представител от Парламентарната група на ДПС Юнал Лютфи, 
за заместник-председатели – Владимир Тошев (от ПГ на ПП ГЕРБ), 
Алиосман Имамов (от ПГ на ДПС) и Иван Иванов (от ПГ на СК). 

2.7. Присъединяване на България към 
Шенгенското пространство
И по време на Датското председателство КЕВКЕФ продължи да от-
стоява националния приоритет за присъединяване на България към 
Шенгенското пространство. В тази връзка бяха инициирани и прове-
дени поредица от двустранни междупарламентарни срещи, на които 
бе обсъдена готовността на страната ни за членство в Шенген, както 
и постигнатият напредък по Механизма за сътрудничество и провер-
ка. В тази връзка, КЕВКЕФ нееднократно е заявявала позицията си, че 

Тhe representatives of all political groups all agreed that Bulgaria's 
mission is to call for a solution of the Western Balkans integration 
process to the EU. They described the process as a “historic mission” for 
the EU and a “necessary future” for the whole Balkan region.

Creation of a parliamentary Friendship Group 
Bulgaria – Kosovo

Bulgaria is among the first countries, which recognized the 
independence of the Republic of Kosovo’s in March 2008. On the occasion 
of the 4th Anniversary of Kosovo’s independence and as a continuation of 
the open, pragmatic and constructive Bulgarian policy approach towards 
the Western Balkan countries, CEAOEF initiated the establishment of 
a parliamentary friendship group with the Republic of Kosovo. The 
aim of this initiative is to state the Bulgarian parliament’s support to 
the complete and effective integration of the young country on the 
international scene and to foster democratic changes. The friendship 
group shall encourage the more active cooperation between the two 
parliaments as a platform for exchange of views and best practices, 
especially in the context of the Western Balkans European perspective.
The parliamentary Friendship Group Bulgaria – Kosovo was created on 
11th of April 2012 and consists of 15 MPs from all parliamentary political 
groups, 10 of which are CEAOEF members. Mr. Younal Loutfi, Deputy 
Chairperson of the Parliamentary Group of “Movement for Rights and 
Freedoms” chairs the friendship group. Deputy Chairpersons are Mr. 
Aliosman Imamov (Parliamentary Group of “Movement for Rights and 
Freedoms”), Mr. Vladimir Toshev (Parliamentary Group of political party 
GERB) and Mr. Ivan Ivanov (Parliamentary Group of the Blue Coalition).

2.7. Accession to the Schengen area
During the Danish Presidency CEAOEF continued defending the national 
priority for Bulgaria’s accession to the Schengen area. In this context 
a series of bilateral interparliamentary meeting were initiated and 
held. In the framework of the meetings, the Bulgarian readiness for 
Schengen membership and the progress reached under the Cooperation 
and Verification Mechanism (CVM) were the main topics of discussion. 
In this regard, CEAOEF repeatedly stated its position that Bulgaria’s 
accession to Schengen shall not be dependent upon its performance 
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присъединяването на България към Шенген не следва да бъде обвъ-
рзвано с оценката по Механизма за сътрудничество и проверка.
Подкрепа за присъединяването на България към Шенген бе заяве-
на по време на официалната визита (14 март 2012 г.) в Народното 
събрание на Република България на делегация от италианския пар-
ламент, ръководена от Маргерита Бонивер, председател на Комиси-
ята за контрол върху осъществяване на споразумението от Шенген, 
за наблюдение на дейността на Европол и за контрол и надзор в об-
ластта на имиграцията на двете камари на италианския парламент. 
В рамките на визитата бяха осъществени срещи с председателя на 
Народното събрание Цецка Цачева, със заместник-председателя на 
парламента Анастас Анастасов, с комисиите по вътрешна сигурност 
и обществен ред, по външна политика и отбрана и с КЕВКЕФ.
Г-жа Бонвиер потвърди пред българските народни представители, 
че Италия никога не е имала възражения относно присъединява-
нето на България към Шенген и в тази връзка отбеляза отмяна-
та, от италианска страна, на частичните ограничения в режима на 
прием на български работници на територията на страната. 
В резултат от осъществените в рамките на визитата посещения на 
място, обмен на мнения и проучване на ситуацията в България, 
г-жа Бонвиер отбеляза, че делегацията е получила необходимата 
увереност за предприетите от България големите стъпки (мерки 
за подобряване на сигурността на външните граници и стъпките за 
законодателна реформа), които дават основание на италианския 
парламент да потвърди, че присъединяването на България към 
Шенген трябва да бъде реален факт.
По покана на председателя на КЕВКЕФ Моника Панайотова, на  
17 май 2012 г. бе осъществена визита на делегация на френския 
Сенат в българския парламент, оглавявана от  председателя на Ко-
мисията по европейските въпроси на Република Франция г-н Симон 
Сютур. В рамките на визитата бяха проведени срещи с народните 
представители от КЕВКЕФ, вицепремиера и министър на вътрешни-
те работи г-н Цветан Цветанов, заместник-министъра на външните 
работи Иван Найденов и кмета на Пловдив г-н Иван Тотев.
Председателят на КЕВКЕФ г-жа Моника Панайотова благодари за 
развитието на френска позиция по отношение на присъединява-
нето на България към Шенген и изрази очакване през септември 
2012 г. да се достигне до финално решение по темата. 

under the Mechanism.
The support for Bulgaria’s accession to Schengen was stated during 
an official visit (14th of March 2012) to the National Assembly of the 
Republic of Bulgaria of a parliamentary delegation from Italy. The 
delegation was led by Ms. Margherita Boniver, Chair of the Control 
Committee on the implementation of the Schengen Agreement, in 
charge of the oversight of Europol’s operations and the oversight of 
emigration in the two chambers of the Italian parliament. During the 
official visit the Italian delegation held meetings with the President of 
the National Assembly Ms. Tsetska Tsacheva, the Vice-President of the 
National Assembly Mr. Anastas Anastasov, as well as with the members 
of the Internal Security and Public Order Committee, the Foreign Policy 
and Defense Committee and CEAOEF.
Ms. Boniver assured the MPs that Italy has never objected Bulgaria’s 
accession to Schengen. In this context, she recalled that Italy has 
abandoned the restrictions for Bulgarians to work on the territory of 
Italy.
As a result of the meeting held during the parliamentary visit, the 
exchange of opinions and the examination of the situation in Bulgaria, 
Ms. Boniver noted that the Italian parliamentary delegation has gained 
the necessary confidence for the big steps forward made by Bulgaria 
(the measures undertaken to improve the security of the country’s 
exterior borders and for reforms in the legal system). Those steps give 
the Italian Parliaments the ground necessary to confirm that Bulgaria's 
accession to Schengen should become a fact.
Upon an invitation from the CEAOEF Chairwoman Ms. Monika 
Panayotova, on May 17 2012 a delegation of the French Senate, led by 
the Chairman of the Committee on European Affairs Mr. Simon Sutour, 
visited Bulgaria. The agenda of the French Senators’ visit included 
meetings with CEAOEF, the Deputy Prime Minister and Minister of 
Interior Mr. Tsvetan Tsvetanov, the Deputy Foreign Minister Mr. Ivan 
Najdenov and the Mayor of the city of Plovdiv Mr. Ivan Totev. 
During the meeting, Ms. Panayotova expressed her gratitude for the 
evolution in the French position on the Bulgarian accession to the 
Schengen area, and voiced her expectation that a final decision on the 
issue would be reached in September 2012.

ЕВРОПЕЙСКИ ВЪПРОСИ    EUROPEAN ISSUES



30

По отношение на предстоящия юлски доклад на ЕК по Механиз-
ма за сътрудничество и проверка, членовете на КЕВКЕФ изразиха 
оптимизъм и очакване ЕК да даде обективна оценка на постигна-
тото, без прилагане на двойни стандарти и обвързване на Меха-
низма с присъединяването на България към Шенген. Това станови-
ще бе подкрепено от френските сенатори.
Г-жа Панайотова отбеляза, че 2012 г. е ключова за България по от-
ношение на Механизма за сътрудничество и проверка, тъй като 
през месец юли предстои цялостната оценка на действието на ме-
ханизма за сътрудничество в областта на съдебната реформа и 
борбата с организираната престъпност и корупцията за целия пе-
риод на прилагането му в страната, т.е. от датата на присъединя-
ването към ЕС през 2007 до момента. Затова е много важно при 
предстоящия преглед от страна на ЕК за постигнатото от страна на 
България по механизма, ясно да се засвидетелства трайността и 
необратимостта на извършените реформи. През петте години на 
действието на Механизма бе създадена нова законодателна рамка 
(вкл. чрез новия Закон за отнемане на незаконно придобито иму-
щество, промените в Закона за съдебната власт, промените в НПК 
и НК), която дава основание да се счита, че основната цел на Меха-
низма е вече изпълнена и това следва да доведе до отпадане на 
оценката и контрола от страна на ЕК. Механизмът трябва да бъде 
възприеман повече като инструмент за коопериране (сътрудниче-
ство), а не като средство за мониторинг върху страната ни. 
Подкрепата за присъединяването на България към Шенгенското 
пространство бе засвидетелствана и по време на проведената на 
20 юни 2012 г. в  Народното събрание на Република България сре-
ща с делегация на Групата за приятелство Австрия – България в 
Националния съвет на Република Австрия, водена от нейния пред-
седател Марио Кунасек с Групата за приятелство България – Ав-
стрия, чийто председател е Владислав Димитров. В срещата взеха 
участие председателят на КЕВКЕФ Моника Панайотова, председа-
телят на КВПО Доброслав Димитров, зам-председателят на КЕВКЕФ 
Владимир Тошев и членове на КВПО – Спас Панчев и Юнал Лютфи. 
Те благодариха на австрийските си колеги за последователно из-
разената подкрепа по отношение на присъединяването на Бълга-
рия към Шенген и изразиха очакване, че подкрепата ще бъде за-
свидетелствана и в решителната фаза на разглеждане на темата 
през септември 2012 г.

CEAOEF’s members were optimistic about the forthcoming July 
European Commission report on the Mechanism for Cooperation and 
Verification, and voiced their confidence that the EC will objectively 
assess Bulgaria’s accomplishments without applying double standards 
and without making the country’s membership in Schengen dependent 
upon its performance under the Mechanism. The French Senators 
supported the same view. 
Ms. Panayotova emphasized that 2012 is a very important year for 
Bulgaria concerning the Mechanism for Cooperation and Verification. 
In  July the country expects an overall assessment of the Bulgarian 
accomplishments in the fields of the judiciary reform and the fight 
against organized crime for the five years the Mechanism has been 
in force, e.g. after the date of accession of Bulgaria to the EU in 2007. 
This is why it is crucial for the country to provide unambiguous proof 
that the reforms it has undertaken are designed to be lasting and 
irreversible. The five years in which the Mechanism has been in effect 
and the new legislative framework (incl. the new Asset Forfeiture 
Law, the amendments in the Judiciary System Act, the Criminal 
Code and the Criminal Procedure Code) suggest that the Mechanism 
has already realized all of its proposed goals and, therefore, the 
European Commission’s assessment and control is no long needed. The 
Mechanism should now be considered an instrument for co-operation, 
rather than a tool for oversight of our country.
Support for the accession of Bulgaria to the Schengen area was 
also stated on 20th of June 2012 during a visit of a delegation of the 
Friendship Group Austria-Bulgaria at the National Council of the 
Republic of Austria, headed by Mr. Mario Kunasek at the Bulgarian 
National Assembly. The Austrian delegation met the Friendship Group 
Bulgaria – Austria, chaired by Mr. Vladislav Dimitrov. The meeting was 
also attended by CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika Panayotova, the 
Foreign Policy and Defense Committee’s Chairperson Mr. Dobroslav 
Dimitrov, the CEAOEF Deputy Chairperson Mr. Vladimir Toshev, and 
FPDC members Mr. Spas Panchev and Mr. Younal Loutfi. They thanked 
their Austrian counterparts for the continuous support for Bulgaria’s 
accession to the Schengen, and expressed their expectation that it 
will continue through the decisive phase of the debates on the topic in 
September 2012.  
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(отляво-надясно) Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката 
и туризма, Моника Панайотова, Камен Колев, заместник-председател на 
БСК и председател на СОК към КЕВКЕФ и Н.П. Коре Янсон на 7-то заседание на 
Съвета за обществени консултации 

(Left to right) Mr. Delyan Dobrev, Minister of Economy, Energy and Tourism, 
Monika Panayotova, Kamen Kolev, Vice President of the Bulgarian Industrial 
Association (BIA) and Chairman of the Council for Public Consultations (CPC) to 
the CEAOEF, and H.E. Mr. Kaare Janson at the 7th Session of the CPC

Николай Минков, Изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Сред-
ногорие мед“ (ляво) и Цветан Симеонов, председател на БТПП – лектори по 
време на 7-то заседание на СОК

Mr. Nikolay Minkov, Executive Director of Industrial Cluster “Srednogorie med” (left) 
and Mr. Tsvetan Simeonov, President of the Bulgarian Chamber of Commerce and 
Industry – key speakers at the 7th CPC session

Сред другите участници бяха (отдясно-наляво) Петя Евтимова – заместник-
министър на образованието, младежта и науката, Деяна Костадинова, 
съветник на Президента по социални въпроси, Ани Димитрова, Директор 
„Корпоративни комуникации“ в Jobs.bg, Гл. ас. Д-р Георги Чанков, Катедра 
„Международни отношения“ в УНСС и Томчо Томов – Директор на Национал-
ния център за оценка на компетенциите в БСК

Among the other participants were (right to left) Ms. Petya Evtimova, 
Deputy Minister of Education Youth and Science, Ms. Deyana Kostadinova, 
President councilor of the social affairs, Ms. Ani Dimitrova, Director Corporate 
Communications at Jobs.bg, Chief Assist. Dr. Georgi Chankov from International 
Relations Dpt. to the University of National and World Economy and Mr. Tomcho 
Tomov, Director, National Center for Competence Assessment at BIA

Министър Делян Добрев и Камен Колев, председател на СОК

Minister Delyan Dobrev and Kamen Kolev, Chairman of CPC
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Председателят на Народното събрание посреща Кристалина Георгиева, еврокомисар по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при 
кризи и Даниел Грос, Директор на Центъра за изследване на европейските политики, по време на второто събитие от европейските разговори „Европа на 
солидарността и/или Европа на егоизма?“

The President of the National Assembly welcomes Ms. Kristalina Georgieva, EU Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response and 
Mr. Daniel Gros, Director of the Centre for European Policy Studies for the second European Talks event “A Europe of Solidarity and/or a Europe of Egoism.” 

Пленарната зала по време на „Европейските разговори в парламента“

Plenary during the “European Talks at the Parliament”

Проф. Ингрид Шикова, Катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ с Цветан Симеонов, председател на БТПП 

The Professor in EU policies at Sofia University “St. Kliment Ohridski” ,  Ingrid 
Shikova, and Mr. Tsvetan Simeonov, President of the BCCI
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3. Европа на гражданите през призмата на 
КЕВКЕФ

3.1. „Европейски разговори в парламента”
Като част от инициативата на КЕВКЕФ да се организира активен и 
пряк диалог с гражданското общество на 12 март 2012 г, в пленар-
ната зала на Народното събрание се проведе вторият5 от серията 
дебати „Европейски разговори в парламента” – форум организиран 
от КЕВКЕФ под патронажа на председателя на Народното събра-
ние г-жа Цецка Цачева и модериран от председателя на КЕВКЕФ 
г-жа Моника Панайотова. По темата „Европа на солидарността и/
или на егоизма”  се произнесоха гост-лекторите Кристалина Геор-
гиева – еврокомисар по Международно сътрудничество, хума-
нитарна помощ и реакция при кризи, Даниел Грос – директор на 
Центъра за европейски политически проучвания Александър Ан-
дреев – главен редактор на българската редакция на радио „Дой-
че веле“, както и представители на бизнеса, неправителствения 
сектор и академичните среди. Дискусията предложи множество 
мнения относно визията за Европейския съюз: като цялост, изгра-
дена на принципа на солидарността (г-жа Цачева); като „икономи-
ка номер едно в света”, чийто просперитет е възможен единстве-
но чрез солидарност и задълбочаване на интеграцията (комисар 
Георгиева); като обединение на държави, заинтересувани от соб-
ственото си добро, чиято допълнителна интеграция е свързана с 
повишена отчетност пред гражданите и полагане на усилия в соб-
ствения си дом от страна на всяка държава (г-н Грос); както и на 
обединение, чието бъдеще преминава през подписването на нов 
обществен договор за Федерална Европа, отдалечен от минали об-
щи заплахи за сигурност (г-н Андреев). Доц. д-р. Ингрид Шикова, 
ръководител на катедра Европеистика в СУ „Св. Климент Охридски”, 
наблегна на връзката солидарност-отговорност и определи Евро-
па като „състояние на духа”, а Кристина Димитрова, студент по ев-
ропеистика постави въпрос за реализацията на младите хора на 
европейския трудов пазар. Директорът на Европейския съвет за 
външна политика г-н Димитър Бечев посочи нуждата от промени 
в модела за интеграция и подхода към достигане на междуправи-

3. A Europe for Its Citizens

3.1. “European Public Talks and Discussions at 
the Parliament”
Following the Committee’s tradition of upholding an active and direct 
dialogue with the Bulgarian civil society, CEAOEF’s Chairwoman 
moderated the second5 of a series of discussions under the motto 
“European Public Talks and Discussions,” initiated under the patronage 
of Ms. Tsetska Tsacheva, President of the National Assembly.  
A wide range of lecturers – including Ms. Kristalina Georgieva,  
EU Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid 
and Crisis Response, Mr. Daniel Gross, Director of the Centre for 
European Policy Studies, Alexander Andreev (Editor in Chief of the 
Bulgarian version of radio “Deutsche Welle”), and representatives of 
the business sector, diverse non-governmental organizations and the 
academic circles-discussed the topic “A Europe of Solidarity and/or a 
Europe of Egoism.” The debate presented a variety of opinions about 
the European Union as an entity built upon the value of solidarity 
(Ms. Tsacheva); as “the world’s biggest economy” whose prosperity 
is only possible in an environment of solidarity and deep integration 
(Commissioner Georgieva); as a union of states interested in their own 
well-being, whose integration greatly relies on high accountability 
before its citizens and efforts and responsibility on the part of each 
country (Mr. Gross); and an alliance whose future greatly depends 
on the elaboration of a new social treaty for a Federal Europe that 
is not based on past common security threats (Mr. Andreev). Assoc. 
Prof. Dr. Ingrid Shikova, Head of the European Studies Department 
at Sofia University “St. Kliment Ohridski” emphasized the connection 
between solidarity and responsibility, and defined Europe as “a state of 
spirit.” Mr. Dimitar Bechev, Director of the European Council on Foreign 
Relations, highlighted the need for reforms in the integration model 
and the approach to reaching inter-parliamentary decisions. The 
Minister in charge of the management of the EU funds – Mr. Tomislav 
Donchev expressed his satisfaction that for the Cohesion policy is 
regarded as an instrument for connection, development and growth, 
not as a tool for charity and stated that what Europe needs most is 
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Лисабон – Европа накъде?” 

5 The first public debate from the series “European Public Talks and Discussions at the 
Parliament” took place on 19 December 2011 г. and was dedicated to the theme „Two 
years after the Lisbon treaty. Europe – which way to go?”



34

телствени решения. Министърът по управление на средствата от 
Европейския съюз Томислав Дончев изрази удовлетвореност, че за 
Кохезионната политика вече се говори като инструмент за постига-
не на свързаност, развитие и растеж, а не като средство за благо-
творителност и заяви, че това, от което най-много има нужда Евро-
па, са конкретни резултати. Заместник-председателя на НС Георги 
Пирински заяви, че Европа се развива от криза в криза и именно 
в търсенето на изход от кризата намира работещите решения. Той 
провокира лекторите с въпроса дали „търсейки базата за солидар-
ност, можем да игнорираме различията между отделните страни?“ 
В тази връзка той предложи като по-подходяща форма на полити-
ческо устройство на ЕС форматът на конфедерация. Дискусията бе 
закрита със заключението на модератора, че егоизмът и европей-
ската идея са несъвместими, защото всъщност солидарността е в 
основата на европейския проект.

3.2. Европейската гражданска инициатива
КЕВКЕФ припомни за своите подкрепа и ангажимент към по-
широкото гражданско участие на европейско ниво в началото на 
април 2012 г., при влизането в сила на Регламент (ЕС) № 211/2011 
на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската ини-
циатива. Регламентът позволява на граждани на Съюза да при-
канват Европейската комисия да направи предложения за за-
конодателни актове в области, в които тя има законодателни 
правомощия, чрез събиране на волеизявления от хора от поне 
една четвърт от 28-те държави-членки. За да се започне една ини-
циатива в България, е необходимо да бъдат събрани гласовете на 
13 500 български граждани, а на уеб-платформа, изградена от Ев-
ропейската комисия, могат да се проследят отворени за подпис и 
приключили инициативи, както и да се изтегли софтуер за онлайн 
събиране на волеизявления. Посочени са и тематичните области, 
в рамките на които трябва да бъде Европейската гражданска ини-
циатива, времевото разположение на отделните стъпки, както и 
институциите в рамките на всяка държава-членка, които ще отго-
варят за сертифициране на събраните волеизявления онлайн и за 
верифицирането на събраните волеизявление в подкрепа на даде-
на инициатива. За България това ще са съответно Министерството 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ГД 
„ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоу-
стройството. Председателят на Комисията г-жа Моника Панайотова 

tangible results. The vice-president of the National Assembly  
Mr. Georgi Pirinski stated that Europe is developing from crisis to 
crisis and it is in that search for an exit from the crisis that it finds 
the working decisions. He provoked the lecturers with the question 
whether in that “quest for the base of our solidarity we can ignore the 
differences between the different member-states?” In that regard, 
he proposed the confederation as a more suitable form of political 
organisation. Ms. Monika Panayotova closed the discussion by pointing 
out that egoism and the European idea are two incompatible terms, 
because solidarity laid the foundations of the European project.

3.2. European Citizens’ Initiative
The launch of Regulation (EU) 211/2011 of the European Parliament 
and the Council, which regulates the European Citizens’ Initiative on 
April 1 2012 provided CEAOEF with the opportunity to reiterate its 
support for and commitment to a broader civil participation on an 
EU level. The Regulation grants European citizens the right to invite 
the European Commission to bring forward proposals for European 
legal acts in areas in which the Commission has the authority to do 
so. Citizens interested in advancing proposals may do so by collecting 
votes from nationals of at least a quarter of the countries of the 
European Union. In order for an initiative to begin in Bulgaria, 13 500 
Bulgarian citizens need to express their will to support it. The European 
Commission has already created a web platform where citizens can 
keep track of open initiatives, trace closed ones, and download software 
for online gathering of statements of support. The site also specifies 
the areas in which citizens can start initiatives as well as the temporal 
framework of the different phases of the process. Furthermore, the 
platform identifies the institutions responsible for the certification and 
the verification of the gathered statements of support for each initiative 
in each Member States. For Bulgaria, these organs will be the Ministry 
of Transport, Informational Technologies and Communications and the 
Directorate General “Civil Registration and Administrative Services” 
at the Ministry of Regional Development and Public Works. CEAOEF’s 
Chairwoman Ms. Monika Panayotova welcomed the launch of the 
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приветства влизането в сила на регламента, „обуславящ засилва-
нето на легитимността на европейските институции чрез въвлича-
нето на гражданите в активната европейска политика” – тема, коя-
то КЕВКЕФ неколкократно е поставяла в центъра на своята дейност, 
както в рамките на Годишната работна програма на НС, регулярни-
те срещи с българските евродепутати, така и на заседание на Съве-
та за обществени консултации непосредствено преди приемането 
на Регламента за ЕГИ.

3.3. Включване на младите хора в темите 
от европейския дневен ред
Водена от желанието да приближи европейските теми до младите 
хора, КЕВКЕФ проведе редица инициативи с участието на българ-
ски ученици и студенти. Наред със симулацията на заседание на 
Европейския съвет по приемането на МФР 2014-2020 (вж. стр.19), 
КЕВКЕФ инициира дискусия по европейски въпроси и с ученици от 
Националното сдружение Български европейски клубове в средни-
те училища (NABEC). Целта на инициативата бе да провокира уче-
ниците да споделят представите си за България 2020, тяхната ви-
зия за страната след 10 години в контекста на нейното европейско 
членство, както и какво искат да се промени. Заседанието позволи 
на учениците да заявят своята гражданска позиция по редица теми 
от националния и европейския дневен ред, като акцент се постави 
върху устойчивия растеж, заложен в Стратегия „Европа 2020”, еко-
логичните теми, бъдещето на българското и европейското образо-
вание и наука през 2020, младежката безработица и намаляването 
на бедността. Инициативата на ученици от NABEC и председателя 
на КЕВКЕФ кореспондира на всеобщия стремеж за „повече Европа 
на гражданите” и предстоящата 2013-та година определена за –“Го-
дина на гражданите”. 
В навечерието на 24-ти май председателят на КЕВКЕФ г-жа Моника 
Панайотова откри Годишната студентска конференция „Европей-
ският Пазар – съвременно развитие и бъдещи перспективи”, орга-
низирана от Катедра „Европеистика” в СУ „Св. Климент Охридски” и 
посветена на финансовата криза, младежката безработица, Един-
ния пазар, електронните разплащания и бъдещето на европейския 
проект. В своето обръщение г-жа Панайотова подчерта необходи-

initiative, which, in her words, “enhances the European institutions’ 
legitimacy by providing the Union’s citizens with the opportunity to 
participate in the European policy-making processes.” The Committee 
on European Affairs and Oversight of the European Funds has placed the 
topic of the European Citizens’ Initiative at the center of its activity on 
several occasions not only within the framework of the Annual Working 
Programme of the National Assembly for 2010, but also at the sittings 
of the Council for Public Consultations held before the adoption of the 
ECI Regulation.

3.3 Promoting Young People’s Participation in 
the Issues of the European Agenda
Driven by the desire to bring European issues closer to young people, 
CEAOEF held a number of initiatives targeting Bulgarian university 
and high-school students. Two of these initiatives sought to create a 
simulation of a European Council meeting centered on the adoption 
of the MFF for 2014 – 2020 (see page 19) and to initiate a discussion 
on current issues of the European Agenda among students from the 
National Association of Bulgarian European Clubs in secondary schools 
around the country (NABEC).
The purpose of the initiative was to encourage students to share their 
ideas for Bulgaria after 10 years of EU membership, and to identify 
changes they want to see made. The meeting allowed the students 
to express their position on a wide range of topics included in the 
national and the European agenda, with an emphasis on sustainable 
growth and the “Europe 2020” Strategy, diverse environmental issues, 
the future of education and science in both Bulgaria and Europe until 
2020, youth unemployment and poverty reduction. The initiative of the 
NABEC’s students and CEAOEF’s Chairperson responds to their shared 
desire for “more Europe for Citizens” and the upcoming 2013 – Year of 
the citizens.
On May 23th, 2012, the Chairperson of the Committee on European 
Affairs and Oversight of the European Funds (CEAOEF), Ms. Monika 
Panayotova, inaugurated the Annual Student Conference “The European 
Union – Contemporary Development and Future Perspectives”, 
organized by the Department of European Studies at the Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”. This year, the conference is dedicated 
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мостта младите хора да участват в процеса на вземане на реше-
ния и да формират процесите, свързани с младежката политика 
в страната. Тя също акцентира върху няколко основни въпроса, 
които изпъкват в контекста на сегашната ситуация, като например 
въпроса за спазването и/или нарушаването на собствените пра-
ва и принципи на ЕС чрез прилагането на подхода „нови-стари”, 
„малки-големи” държави-членки; въпроса за „изкушението” от 
национално-популистки стил в риториката и действията на поли-
тиците в много срани-членки; и въпроса за използване потенциала 
на Единния пазар за генериране на растеж чрез развитието му във 
всички форми. 
Наред с инициативите, насочени към активиране на гражданска 
позиция и участие сред младите хора, КЕВКЕФ задълбочи работа-
та си със студенти от съответните ресорни специалности в универ-
ситети в страната и чужбина (до момента на стаж през Комисията 
са преминали 30 студенти). Посредством провежданите стажове, 
студентите имат възможността да се запознаят отблизо с работата 
на парламента по европейските въпроси, както и да разберат по-
добре ролята на националния парламент в цялостния процес на 
правене на политики и вземане на решения на ниво ЕС. 

to the financial crisis, youth unemployment, the Single Market, 
electronic transactions, and the future of the European project. Ms. 
Panayotova highlighted that it is very important that young people 
participate in the decision-making process and shape the processes 
related to youth policy in the country. In her presentation, Ms. 
Panayotova placed emphasis on several main issues which arise in the 
current context, such as  the problem of the application or the violation 
of the EU’s rights and principles within the “young versus old” or “small 
versus big” Member States approach; the problem of the political class’ 
“temptation” to recur to the national populist style of rhetoric and 
action, present in many member states; and the issue of how to use the 
potential of the Single Market in order to generate growth through its 
development in all of its forms. 
In addition to the initiatives designed to encourage the adoption of  
a civil position and the participation in the European agenda of the 
young people in the country, CEAOEF sought to strengthen its work with 
students studying in related areas at institutions for higher education 
both in Bulgaria and abroad (so far CEAOEF has provided internship 
opportunities for a total of 30 students). Through their internships in 
the Committee, students gain insight into the Parliament’s work on 
European Union issues and into its role in the overall decision-making 
and policy-building process of the Union.
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Посредством провеждането на регулярни изслушвания на пред-
ставители на изпълнителната власт, през първата половина на 
2012 г. КЕВКЕФ продължи да осъществява една от основните си 
функции – да наблюдава и контролира отблизо управлението на 
европейските средства в България. 
КЕВКЕФ все повече насочва вниманието си върху постигнатия ефект 
от оперативните програми върху всекидневието на граждани-
те, както и върху недопускане на грешките от настоящия програ-
мен период при планирането на следващия – 2014–2020. В този 
смисъл, КЕВКЕФ се превръща все повече в „одитор на политиките” 
чрез префокусиране от проследяване на конкретните финансови 
данни към отчитане на ефектите и резултатите от прилагането на 
програмите.
При представянето на Годишния доклад на КЕВКЕФ за усвояване 
на средствата от ЕС в РБ през 2011 г. (8 февруари 2012 г.), предсе-
дателят на НС г-жа Цецка Цачева изрази очакване позициите на 
парламента по Кохезионната политика на ЕС и Общата селскосто-
панска политика за новия програмен период да залегнат в осно-
вата и да бъдат в подкрепа на позициите на изпълнителната власт 
при отстояване на националния интерес в рамките на преговорите 
по тях. Г-жа Цачева приветства КЕВКЕФ за вниманието, което отде-
ля в Годишния си доклад на подготовката на България за участие 
в следващия програмен период 2014–2020 г. и изрази надеждата 
си, че засиленият диалог между всички заинтересовани страни ще 
продължи, за да бъде формулирана със съвместни усилия визията 
за развитие на страната ни за периода 2014–2020 г.
Сред основните изводи от Годишния доклад, който обхваща 21 
програми, финансирани с европейски средства, могат да бъдат из-
ведени следните:

През 2011 г. е постигнат почти двоен ръст в договарянето и  –
усвояването на средствата по седемте оперативни програми6;

In the first half of 2012, CEAOEF continued its work on one of its main 
functions – the parliamentary oversight and control of the absorption 
of the European Funds and Programme resources – by carrying out 
regular hearings of representatives of the Executive branch.
CEAOEF has been actively focusing its attention on the operational 
programmes’ effects on the everyday life of the civil population as 
well as on the avoidance of the mistakes that have characterized the 
current programming period when planning the following  2014 – 
2020 period. In this sense, CEAOEF has been increasingly playing the 
role of a “policy auditor” by focusing on the results of the programmes’ 
implementation, rather than on monitoring the specific financial data 
associated to the latter.
During the presentation of CEAOEF’s Annual Report on EU Funds 
Absorption in Bulgaria for 2011, Ms. Tsetska Tsacheva, President of the 
National Assembly, expressed her hope that the Parliament’s position 
on the EU Cohesion Policy and the Common Agricultural Policy for the 
new programming period will provide guidance for the Executive in its 
efforts to defend the country’s national interests during the impending 
negotiations. Ms. Tsacheva supported the emphasis that CEAOEF’s 
Annual Report places on Bulgaria’s preparation for its participation 
in the future programming period, and expressed her hope that the 
existing intense dialogue among all interested parties will continue 
in the future, so that it could yield a clear vision for Bulgaria’s 
development in the period 2014 – 2020. 
The main conclusions of the Annual Report, which encompasses 21 
programmes funded by European resources, are:

During 2011, the levels of contraction and absorption under the  –
seven operational programmes almost doubled6;

Since all operational programmes have accomplished their set goals,  –
there is no risk of Bulgaria losing funds under the N+2/N+3 rule;

6   Като безспорен фаворит по изпълнение за 2011 г. КЕВКЕФ определя Оперативна 
програма „Транспорт”, която реализира над 3 пъти ръст на договарянето и 4 пъти 
ръст в разплащането. Успехът се дължи до голяма степен на подобреното каче-
ство на работа, както и на дадения старт на големите инфраструктурни проекти в 
пътния сектор - АМ „Марица” и АМ „Струма”. Запазено е доброто темпо на работа 
по АМ „Тракия”, а изпълнението на проекта за столичното метро, което е един от 
успешните примери на програмата, навлиза в своята заключителна фаза.

6  OP Transport takes the lead in terms of contracting and payments in 2011, with 
3 times growth of the contracted amounts and four times increase in payments as 
compared to 2010. The success can be dedicated to the improved quality of work, as 
well as on the launch of the major infrastructural projects in the transport sector - such 
as the construction of Maritsa Motorway and Strouma Motorway. The good pace of 
work on Trakia Motorway also has been maintained, and, in addition, the project for 
“Extension of the Sofia Metropolitan”, which is one of the successful projects under the 
operational programme, entered its final stage in 2011.
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Няма риск от загуба на средства по правилото N+2/N+3, тъй ка- –
то всички оперативни програми са постигнали заложените цели;

Изключително ниско е нивото на грешки (под допустимия 2%  –
праг на същественост), вследствие от подобреното функциониране 
на системите за управление и контрол, в т.ч. подобрения контрол 
върху процедурите по обществени поръчки;

2012 г. трябва да се превърне в „година на договарянето”, пред- –
вид необходимостта да се ускори процеса на верификация на раз-
ходите и да се постигнат заложените прогнози за усвояване;

Да бъдат приоритетно насочвани ресурси към мерки и дейно- –
сти, допринасящи за реализацията на необходими секторни поли-
тики и реформи и прилагане на интегриран подход; водещи теми:  
деинституционализацията на грижите за деца, жилищна политика 
и енергийна ефективност, зелена градска среда, мерки на пазара 
на труда и борба с младежката безработица;

Необходимо е улесняване достъпа до финансиране на бенефи- –
циенти изпълняващи проекти съфинансирани от фондовете на ЕС 
чрез инструментите за финансов инженеринг;

При подготовката за новия програмен период да залегне под- –
хода на „3-те Р-та” – т.е. политиките да бъдат ориентирани основно 
към регионите,  провеждането на реформи, и реализацията на 
икономически растеж.
По отношение на създадените устойчиви системи за управление 
и контрол на европейските средства, КЕВКЕФ отчита, че вече е на-
лице т.нар вътрешен самоконтрол от страна на управляващите ор-
гани на оперативните програми, който намалява значително ри-
ска от загуба на средства. При констатирани нарушения и сигнали 
по оперативните програми, не се изчаква санкция от ЕК, а самите 
управляващи органи своевременно реагират и сезират ангажира-
ните институции. 
Темата за контрола предизвика интересна дискусия на 27 април 
2012 г. в рамките на конференцията „Баланс между контрол и ско-
рост на усвояване на средствата от ЕС”. Специален гост на конфе-
ренцията, организирана от министър Дончев и евродепутатут Или-
ана Иванова, заместник-председател на Комисията за  бюджетен 
контрол, бе евродепутатът Кристофър Фелнер, докладчик по про-
цедурата за освобождаване от отговорност на ЕК за изпълнението 
на бюджета на ЕС през 2010 г. по отношение на нивото на грешките 

Improvements in the functioning of the management and control  –
systems – including the quality control on procedures for public 
procurement – resulted in very few errors (below the acceptable 2% 
benchmark set by the EC);

2012 was declared ‘execution year’ in light of the need to accelerate  –
the expense verification process and to live up to the existing 
absorption forecasts;

The resources targeted policies and activities that facilitated the  –
execution of necessary sector reforms and the application of an 
integrated approach, such as the de-institutionalization of child care, 
residence policies and energetic efficiency, green urban areas, labour 
market measures and youth employment policies;

The competent authorities sought to facilitate the project  –
beneficiaries’ access to funding through instruments for financial 
engineering;

The “Regions, Reforms, Growth” approach will guide the preparation  –
of the new programming period – policies to be targeted with priority 
towards the regions, reforms and realization of economic growth. 
Regarding the existing sustainable systems for management and 
control of the European funds, CEAOEF reports that the operational 
programmes’ managing authorities are now exhibiting a degree of 
auto-control which would enable them to significantly reduce the risk 
of any resource losses. Any infringement or signal for infringement 
under the operational programmes is sanctioned and dealt with by 
the managing authorities themselves, rather than by the European 
Commission.  
The oversight of the European funds was the main topic of discussion 
in the conference “Balance between Control and Speed on the Use 
of EU Funds”. The conference, organized by Minister Donchev, was 
attended by Mr. Christopher Fjellner, MEP from the group of the 
European People’s Party and Rapporteur for the Commission discharge 
for the financial year 2010. Mr. Fjellner informed that through the 
implementation of the principle of shared management of the 
European budget, almost 80% of all European money is spent by the 
member-states. He also pointed out that the areas which are most 
susceptible to mistakes are those to which the EU allocates the greatest 
amount of funds - namely, its Cohesion Policy and the Common 
Agricultural Policy – and that Italy, Spain, and the UK – three states 
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при усвояване на средствата в страните членки. Г-н Фелнер изтъ-
кна обстоятелството, че в резултат от прилагането на принципа на 
споделено управление на европейския бюджет, почти 80 % от ев-
ропейските средства се разходват от държавите членки. Сферите, в 
които ЕС отделя най-много средства – Кохезионна политика и Об-
ща селскостопанска политика – са същевременно най-податливи 
на грешки. Г-н Фелнер отбеляза, че противно на очакванията, вме-
сто България, Румъния и Гърция, най-висок процент на грешки 
(около 60 % от всички констатирани грешки по отношение на раз-
ходването на средства от Кохезионния фонд), са извършени от Ита-
лия, Испания и Великобритания – държави-членки с дългогоди-
шен опит в управлението на европейски средства.
КЕВКЕФ очерта две ключови предизвикателства за ускоряване ре-
ализация на проектите: допълнително укрепване капацитета на 
администрацията и на някои от бенефициентите и осигуряване на 
собственото съфинансиране от страна на бенефициентите. Като 
стъпка към тяхното преодоляване, в началото на 2012 г. бяха под-
писани и ратифицирани от Народното събрание меморандуми за 
разбирателство между българското правителство и Европейската 
инвестиционна банка, както и със Световната банка. Те ще дадат 
възможност за допълнителна експертиза и укрепване на админи-
стративния капацитет в страната, за да се оптимизират процесите. 
По отношение на подготовката за новия програмен период,  
КЕВКЕФ призова в процеса на формулиране на приоритетите за фи-
нансиране за новия програмен период да бъдат включени всич-
ки заинтересовани страни, в т.ч. българският парламент и Прези-
дентът на Република България. В тази връзка КЕВКЕФ приветства 
инициативата на Президента на Република България Росен Плев-
нелиев за провеждане на редовни дискусии по темата в рамките 
на Консултативните съвети към Президента с участието на широк 
кръг представители от институциите, гражданския сектор, бизнеса 
и академичните среди. Целта на тези съвети е да се постигне кон-
сенсус, своеобразен „пакт” за избрания модел и общи национални 
приоритети, политики и проекти, които да бъдат финансирани през 
новия програмен период, като гаранция че процесите ще бъдат 
устойчиви на национално ниво.
КЕВКЕФ очертава няколко ключови насоки, придържането към 
които би довело до по-добри резултати за България още със самия 
старт на програмния период 2014–2020: 

with a long tradition of experience in EU funds management – have 
registered the highest level of error rates (60% of the errors associated 
with the Cohesion Fund management) against all expectations that 
Bulgaria, Romania and Greece would come in first in this respect. 
CEAOEF identified the need for additional capacity building for both 
the administration and the projects’ beneficiaries and the need to 
strengthen the latter’s capacity to co-finance their own initiatives as 
the two key challenges before the speedy execution of projects. In an 
effort to respond to these challenges, the National Assembly signed and 
ratified the memorandums of understanding between the Bulgarian 
parliament and the European Investment Bank and the Bulgarian 
Parliament and the World Bank. These treaties are expected to increase 
the country’s expertise and build on the country’s administrative 
capacity.
Regarding its preparation for the new programming period, CEAOEF 
highlights the importance of engaging all interested parties, including 
the Bulgarian Parliament and the President’s Administration, in the 
process of identifying the new period’s priorities for funding. Therefore, 
CEAOEF welcomes President Plevneliev’s initiative to hold regular 
discussions on the topic within the framework of the Presidency’s 
Consultative Councils and to invite representatives of the managing 
authorities, the civil sector, the business sector and the academic 
circles to partake in these discussions. The purpose of these councils is 
to reach a consensus on the national model and the priorities, policies 
and projects to be funded during the new programming period as a 
guarantee for the procedures’ sustainability at a national level.
CEAOEF singled out several key priorities which would improve 
Bulgaria’s results from the very beginning of the programming period 
2014 – 2020:

a short and clear list of priorities; –
a high degree of project readiness – elaboration of a list of mature  –

projects which could significantly improve the economic and social 
development of specific regions and whose implementation could start 
at the beginning of the relevant programming period;

an increased use of financial engineering instruments; –
an emphasis on results – “money for/in exchange of reforms;” –
efforts to enhance the existing institutional framework so as to  –
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формулиране на кратък и ясен списък с приоритети;  –
осигуряване на висока степен на проектна готовност - подготов- –

ка на списък със зрели проекти със значим ефект за икономическо 
и социално развитие на регионите, чието изпълнение да стартира 
със самото начало на програмния период;

засилване ролята на инструментите за финансов инженеринг; –
поставяне на фокус върху постигнатите резултати – „пари срещу  –

реформи”;
надграждане на съществуващата институционална рамка, за да  –

се ускори процеса по подготовка на самите програми и проекти;
устойчиво развитие на регионите и превръщането им в „центро- –

ве на растеж”, чрез създаване на специфични регионални източни-
ци на конкурентоспособност и успешно провеждане на реформите. 
През първата половина на 2012 г. бяха изслушани представители 
на 8 министерства по отношение постигнатия напредък, идентифи-
цираните проблеми и постигнатите ефекти от реализацията на про-
грами финансирани с европейски средства в България по 7-те опера-
тивни програми („Транспорт”, „Регионално развитие”, „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика”, „Околна среда”, 
„Административен капацитет” и „Развитие на човешките ресурси” и 
“Техническа помощ”), като и по Програмата за развитие на селските 
райони и Oперативната програма за развитие на сектор рибарство.

В продължение на препоръката, залегнала в Годишния доклад на 
КЕВКЕФ, в провежданите от КЕВКЕФ изслушвания все по-голям ак-
цент бе поставян върху изследване на ефектите от прилагане на 
програмите (в т.ч. физически напредък и изпълнение на индика-
торите), тъй като такъв анализ е необходим и в процеса на подго-
товка за участие в следващия програмен период. В този смисъл, 
КЕВКЕФ настоя във всички изслушвания да бъде включена и кон-
кретна част посветена на напредъка по отношение на заложените 
индикатори и цели в съответните програми.

Отчитайки важността за развитието на България на принципите, 
които ще залегнат в нормативната рамка регулираща бюджета 
на ЕС през следващите 7 години (програмен период 2014 – 2020), 

accelerate the preparation process of the programmes and projects in 
question;

sustainable development of the regions and creation of concrete  –
regional instruments designed to bolster competitiveness, successfully 
execute reforms and enable regions to become “growth poles.” 
In the first semester of 2012, CEAOEF heard the reports of a total of 
8 Ministries which expounded on the progress they had made, the 
problems they had encountered and the results they had achieved in 
the execution of programmes co-financed with European financing 
in Bulgaria – the 7 operational programmes (Transport, Regional 
Development, Development of the Competitiveness of the Bulgarian 
Economy, Environment, Administrative Capacity, Human Resource 
Development and Technical Assistance) together with the Rural 
Development Programme and the operational programme for the 
development of sector Fisheries.

Building on CEAOEF’s Annual Report’s recommendation, CEAOEF 
focused its hearings exclusively on examining the programmes’ effects 
(including the physical progress on their execution and their indicators), 
because it considers the analysis of the latter’s consequences a useful 
tool in preparing its participation in the next programming period. In 
this sense, CEAOEF insisted that all hearings contain an assessment of 
the progress made with respect to the programmes’ desired indicators 
and purposes. 

Taking into account the importance Bulgaria places on the principles 
underpinning the normative framework which will regulate the EU’s 
budget for the next seven years (programming period 2014 – 2020), 
CEAOEF insisted to be informed of the current debate on the matter and 
the positions Bulgaria and the rest of the member-states have adopted 
during the hearings. 

Among the main conclusions of the hearings were:
acceleration of the contracting process so that 90% of the budgets  –

allocated to the operational programmes be contracted by the end of 
2012;

optimization of the work of the Executive branch authorities  –
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КЕВКЕФ настоя в рамките на изслушванията да бъде запозната и с 
основните насоки на протичащия в момента дебат, позицията на 
България и останалите страни-членки на ЕС.

Сред основните констатации от проведените изслушвания, могат 
да бъдат откроени:

ускоряване процеса на договаряне, като целта на изпълнителна- –
та власт е до края на 2012 г. да се постигне над 90% договориране 
на предвидените бюджети по оперативните програми;

оптимизиране работата на структурите на изпълнителната власт  –
отговарящи за европейските програми – скъсяване на необходи-
мото време за разглеждане и одобрение на проекти, преодолява-
не на акумулирани забавяния от предходни години;

продължаване на доброто финансово управление и поддържа- –
не тенденцията на ниско ниво на грешки;

намаляване на административната тежест за бенефициенти- –
те – посредством създаване на възможности за подаване на до-
кументи по електронен път,  ревизиране на нормативната уредба, 
улесняване на процедури и др.;
Информацията от проведените изслушвания е публична и мо-
же да бъде намерена на уеб страницата на комисията, в раздели 
“Доклади”7 и “Стенограми” 8. 

Срещи на КЕВКЕФ със Световната банка 

КЕВКЕФ и КБФ обсъдиха областите на сътрудничество между 
България и Световната банка в две последователни срещи – с по-
стоянния представител на Световната банка в България и неговия 
екип (15 март 2012 г.), както и с делегация на Групата на Световната 
банка (4 май 2012 г.).

В рамките на срещата с постоянния представител на Световната 
банка в България Маркус Репник, регионалният директор на Све-

in charge of European programmes – shorten deadlines for 
project consideration and approval, compensate delays from past 
periods;

keeping up with the tendency of low error rates well below the  –
acceptable 2% benchmark, set by the EC;

reduction of the administrative burden for the beneficiaries by  –
making it possible to apply on-line, revising the normative regulations, 
simplifying existing procedures, etc.
The information obtained during the hearings is public and is available 
on the Committee’s web site in the Documents7 tab.

Meetings with the World Bank

CEAOEF and The Budget and Finance Committee (BFC) discussed 
Bulgaria’s collaboration with the World Bank during two consecutive 
meetings with the Permanent Representative of the World Bank in 
Bulgaria (held on March 15 2012) and with the delegation of the World 
Bank Group (held on May 4 2012).

During the first meeting, the Permanent Representative of the 
World Bank in Bulgaria, Mr. Marcus Repnik, the Regional Director 

7  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/reports
8  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/steno

7  http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240/reports
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товната банка за Централна Европа и Балтийските страни Питър 
Харолд и постоянният представител за България на Международ-
ната финансова корпорация (МФК) Владимир Михайловски, бяха 
представени основните изводи от Доклада на Световната банка за 
България. Г-н Харолд акцентира върху необходимостта да се пред-
видят мерки за насърчаване на предприятията и иновациите чрез 
по-задълбочената дерегулация на бизнеса и инвестирането в об-
разование и човешки потенциал. Той посочи, че България изли-
за от кризата с един от най-ниските бюджетни дефицити и е сред 
шестте най-бързо развиващи се държави в ЕС. Г-н Михайловски 
представи програмата на МФК в страната и отчете положителната 
преориентация на българския бизнес към износ в сектори на висо-
ка добавена стойност. Председателят на КЕФКЕВ отчете напредъка 
в областите на сътрудничество между Световната банка и Републи-
ка България и приветства постигнатата договореност за финанси-
ране на предоставяната експертна подкрепа по линия на европей-
ските средства. Екипът на Световната банка изрази увереност, че 
при следващата среща ще представи конкретни резултати от дей-
ността във връзка с подписаните Меморандуми за разбирателство. 

Теми на дискусията с девет от изпълнителните директори на Гру-
пата на Световната банка, проведена на 4 май 2012 г., бяха Мемо-
рандума за разбирателство, подписан между Република България 
и Световната банка през януари, и състоянието на българската ико-
номика. Председателят на КЕВКЕФ посочи, че в лицето на Световна-
та банка страната ни вижда един стабилен стратегически партньор 
за успешното провеждане на ключови реформи и за ефективното 
усвояване на средствата от Структурните инструменти на ЕС по ли-
ния на Кохезионната политика. Тя приветства задълбочаващото 
се сътрудничество между двете страни и отбеляза, че подкрепата, 
която България получава, има добавена стойност за целия реги-
он на Югоизточна Европа. Г-н Асен Агов, член на КЕВКЕФ, подчерта 
значението на експертизата на Световната банка за ускоряването 
на процесите по изпълнение на оперативните програми, а зам.-
председателят на КЕВКЕФ – Владимир Тошев изтъкна, че съдей-
ствието на Световната банка значително би помогнало на България 
през следващия програмен период. От своя страна изпълнителни-
ят директор на Световната банка, г-н Рудолф Треферс призова за 
повишаване на степента на усвояване на средствата от ЕС с оглед 
нуждата от допълнителни аргументи при договаряне на финансо-

of the World Bank for Central Europe and the Baltic countries Mr. 
Peter Harrold, and the Permanent Representative for Bulgaria of the 
International Finance Corporation Mr. Vladimir Mihailovski presented 
the conclusions of the World Bank’s Report for Bulgaria. Mr. Harrold 
highlighted the need to undertake additional measures to encourage 
entrepreneurship and innovation through the means of stronger 
business deregulation and investment in education and human 
capital. He pointed out that Bulgaria is currently recovering from 
the crisis with one of the lowest budget deficits and is among the 
six fastest growing countries in the European Union. Mr. Mihailovski 
presented the IFC’s activities in Bulgaria and praised the business 
sector’s decision to specialize in exports with high value added. 
CEAOEF’s Chairwoman reported the progress made in setting up areas 
of cooperation with the World Bank, and welcomed the degree of 
funds contracted for the received expert support. The World Bank’s 
team expressed its confidence that during its next meeting with 
CEAOEF it will be able to report on the results achieved in the area of 
the signed Memorandum of Understanding.

CEAOEF discussed the Memorandum of Understanding, signed between 
Bulgaria and the World Bank in January, and the current condition 
of the Bulgarian economy with nine of the executive directors of 
the World Bank on May 4 2012. CEAOEF’s Chairwoman Ms. Monika 
Panayotova defined the World Bank as a stable strategic partner in the 
implementation of key reforms and in the effective absorption of the 
EU Structural Instruments for Cohesion Policy funds. She welcomed 
the deepening co-operation between both parties, and emphasized 
the value added for the entire South-eastern European region that 
characterizes the support Bulgaria receives from the World Bank. 
CEAOEF’s Assen Agov highlighted the importance Bulgaria places on the 
World Bank’s expertise in the matters related to the procedures of the 
operational programmes’ execution and the latter’s acceleration, and 
the Committee’s Deputy Chairperson Vladimir Toshev explained that 
the World Bank’s co-operation could significantly help Bulgaria in the 
next programming period. Mr. Rudolf Treffers, Executive Director of the 
World Bank, called for an increased EU funds absorption in view of the 
need for additional arguments in the negotiation of Bulgaria’s financial 
package for 2014 – 2020 in the context of the Multiannual Financial 
Framework.
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вия пакет на България за периода 2014–2020 г. в контекста на пре-
говорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС.

Допълнително взаимодействие с Европейската комисия, извън 
традиционния политически диалог и установената традиция на 
участие на европейски комисар при формирането на Годишната 
работна програма на НС по въпросите на ЕС, бе осъществено чрез 
две посещения:

Първо Информационно посещение в 
Европейската комисия на служители от 
парламентарните комисии на Народното 
Събрание

В периода 31 май – 1 юни 2012 г. по инициатива на председателя 
на КЕВКЕФ, г-жа Панайотова в сътрудничество с г-жа Златанова, 
ръководител на Постоянното представителство на ЕК в България, 
служители от постоянните комисии на Народното събрание посе-
тиха Европейската комисия в Брюксел. Визитата включи срещи с 
български експерти, работещи в службите на Европейската Коми-
сия, и дискусии по редица теми, свързани с процеса на вземане на 
решения и прилагане на правото на ЕС.

Целта на Информационното посещение бе да засили капацитета 
на парламентарните служители за работа по Годишната работ-
на програма на Народното събрание по въпросите на ЕС чрез 
практическото им запознаване с новите прерогативи на нацио-
налните парламенти след Лисабонския договор. Представители 
на Правната служба и Генералния секретариат на ЕК изложиха 
функциите и инициативите на двете институции, докато служи-
тели на Генерална Дирекция „Регионална политика” очертаха 
основните аспекти на Кохезионната политика и значението й за 
България.

Представителите на Генералния секретариат на ЕК отбелязаха ак-
тивната позиция на българското Народно събрание в рамките на 
засиления политически диалог между Европейската комисия и на-
ционалните парламенти, изразено в получените над 20 становища 
по европейски проектоактове. 

Additional interactions with the European Commission, apart from 
the traditional political dialogue and the participation of European 
commissioner in the formulation of the Annual Work Programme of the 
National Assembly on EU issues, have been realized through two visits:

First Information Visit to the European Commission 
of Experts from the Standing Committees of the 
National Assembly

Experts to the permanent Committees of the National Assembly visited 
the European Commission in Brussels between May 31 and June 1 2012. 
The visit was marked by meetings with Bulgarian experts working in 
the European Commission, and discussions on a series of topics related 
to the EU decision-making process and the application of EU law.

The visit aimed at enhancing the committee experts’ capacity for work 
on the National Assembly’s Annual Working Programme on European 
Union issues through the opportunity for them to get acquainted with 
the new prerogatives of the national parliaments after the Lisbon 
Treaty. Representatives of the EC’s Legal Service Department and the 
General Secretariat expounded on the two institutions’ functions and 
initiatives, and representatives of the Directorate-General “Regional 
Development” discussed the main aspects of EU’s Cohesion policy and 
its significance for Bulgaria.

Representatives of the EC’s General Secretariat recognized the 
Bulgarian National Assembly’s active position within the framework 
of the intensified political dialogue between the EC and the national 
parliaments, evident in Bulgaria’s 20 statements on European projects 
for legislative acts.
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Информационно посещение на експерти на 
Европейската комисия в Република България

На 29 юни 2012 г. КЕВКЕФ проведе среща-дискусия със служители 
на ЕК с цел запознаването им с дейността на КЕВКЕФ и ролята на 
българския парламент след Лисабон.

Информационното посещение е част от общото обучение на служи-
телите на ЕК и се провежда във всички страни-членки на ЕК, като 
особено приоритетни са новоприсъединилите се държави-членки. 
Основната цел на инициативата е задълбочаване на познанията за 
страните-членки, обмен на информация и подобряване на коорди-
нацията и партньорството между националната администрация и 
тази на ЕК. България участва в програмата от 2007 г., като българ-
ският парламент участва за втори път. 

Европейските служители проявиха засилен интерес към дейността 
на КЕВКЕФ, предвид широкият спектър от теми и политики, които 
покрива. В последвалата дискусия те отправиха въпроси, свърза-
ни с провежданите реформи в България в сферата на администра-
цията и образованието, ролята на информационните технологии 
и изграждане на е-правителство, административния капацитет 
за управление на европейските фондове, устойчивото развитие в 
сферата на околната среда, участието на парламента в дискусиите 
по икономическото управление на ЕС и дебата за новия програмен 
период 2014–2020 г.  
 

Information visit of experts from the European 
Commission in Bulgaria

CEAOEF held a discussion meeting with experts from the European 
Commission on June 29 2012. The meeting aimed at informing the 
EC experts of CEAOEF’s functions and activities and the Bulgarian 
Parliament’s role after the Lisbon Treaty.

The informational programme is part of the EC experts’ general training 
which takes place in all of EC’s member-states and prioritizes the 
newly admitted member-states. The initiative’s main goals consist in 
enhancing the general knowledge of the member-states, facilitating 
the information exchange between all parties, and improving the 
co-ordination and the partnership between the national and the EC 
administrations. This is the second time that the Bulgarian Parliament 
has taken part in the initiative since Bulgaria first incorporated to the 
programme in 2007. 

The experts from the European Commission showed particular 
interest towards the activities of CEAOEF because of the broad range 
of themes and policies it deals with. In the discussion that followed 
up, they addressed questions regarding the reforms undertaken in 
Bulgaria in the areas of administration and education, the process 
of building e-governance, the capacity for the management of the 
European funds, the sustainable development of the environment, 
the participation of Bulgaria in the discussions for the economic 
governance of the EU and the debate for the new 2014 – 2020 
programming period.
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Регионалният директор за Централна Европа и Балтийските страни – Питър Ха-
ролд (отляво), Моника Панайотова и Димитър Главчев, заместник-председател 
на Комисията по бюджет и финанси

The Regional Director of the World Bank for Central Europe and the Baltic countries  
Mr. Peter Harrold (left), Monika Panayotova and Dimitar Glavchev, Deputy 
Chairperson of the Budget and Finance Committee

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съоб-
щенията (в средата) с Министър-председателя Борисов и министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството, Лиляна Павлова на „първа копка“ на Лот 4 на АМ 
“Струма“, финансирана от ОП „Транспорт“

Ivaylo Moskovski, Minister of transport, Information Technology and Communications 
(center), with the Prime Minister Boiko Borissov (righ), and the Minister of Regional 
Development and Public Works Ms. Lilyana Pavlova (left) at the groundbreaking ceremony 
of the 15-km Lot 4 of the Struma Highway, funded by Operational Programme “Transport”

Моника Панайотова, председател и Владимир Тошев, заместник-председател на 
КЕВКЕФ по време на изслушване на министъра на регионалното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова (ляво) 

Ms. Monika Panayotova, Chirperson and Mr. Vladimir Toshev, Deputy Chairperson of the 
CEAOEF during a hearing of the Minister of Regional Development and Public Works,  
Ms. Lilyana Pavlova (on the left)

Постоянният представител на Световната банка в България – Маркус Репник, 
Регионалният директор за Централна Европа и Балтийските страни – Питър  
Харолд и постоянният представител на Международната финансова корпора-
ция в България, Владимир Михайловски, представиха заключенията от докла-
да на Световната банка за България

Тhe Permanent Representative of the World Bank in Bulgaria, Mr. Marcus Repnik, the Regional 
Director of the World Bank for Central Europe and the Baltic countries Mr. Peter Harrold, and 
the Permanent Representative for Bulgaria of the International Finance Corporation Mr. 
Vladimir Mihailovski presented the conclusions of the World Bank’s Report for Bulgaria
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Експерти към Комисиите на Народното събрание посетиха Европейската комисия в 
Брюксел

Experts to the permanent Committees of the National Assembly visited the European 
Commission in Brussels

КЕВКЕФ представи дейността си пред експерти от Европейската 
комисия

CEAOEF presented its activities to experts from the European Commission

Заседание на КЕВКЕФ

CEAOEF sitting

КЕВКЕФ представи дейността си пред експерти от Европейската 
комисия

CEAOEF presented its activities to experts from the European Commission
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Студенти от Катедра „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ 
участваха в симулация на заседание на Европейския съвет относно 
Многогодишната финансова рамка 2014 – 2020

Students from the Department of European Studies at the Sofia University 
“St. Kliment Ohridski” participated in a simulation of a European Council 
meeting on the Multiannual Financial Framework 2014 – 2020
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Емил Иванов и Искра Михайлова, членове на КЕВКЕФ, по време на изслушване  

Mr. Emil Ivanov and Ms. Iskra Mihaylova. Members of the CEAOEF during a hearing 
before the Committee

Моника Димитрова, ръководител на УО на ОПАК

Monika Dimitrova, Head of the Managing Authority of Operational Programme 
“Administrative Capacity”

Заместник-министрите на земеделието и храните – Светлана Боянова и 
Цветан Димитров представят пред КЕВКЕФ постигнатия напредък по ПРСР

Deputy Ministers of Agriculture and Foods – Ms. Svetlana Boyanova and Mr. 
Tsvetan Dimitrov present before the CEAOEF the progress achieved under the 
Rural Development Programme

Кристофър Фелнер (вдясно) евродепутат от групата на ЕНП и докладчик по 
процедурата за освобождаване от отговорност на ЕК за изпълнението на бюд-
жета на ЕС през 2010 г. в конференцията „Баланс между контрол и скорост при 
усвояването на средствата от ЕС“

Mr. Christopher Fjellner (right), MEP from the group of the EPP and Rapporteur for 
the Commission discharge for the financial year 2010, in the conference “Balance 
between Control and Speed on the Use of EU Funds”

Представяне на Годишния доклад за усвояване на средствата от ЕС с ми-
нистъра по управление на средствата от ЕС – Томислав Дончев, Председа-
теля на НС – Цецка Цачева и Камен Колев

Presenting the Annual Report on the EU  funds absorption for 2011 with Mr. 
Tomislav Donchev, Minister in charge of EU Funds Management, the President 
of the National Assembly, Ms. Tsetska Tsacheva, and Mr. Kamen Kolev, Vice 
President of BIA (left to right)
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Контакти КЕВКЕФ / CEAOEF Contact Details 

E-mail: kei@parliament.bg;  Тел./Tel.: (+359 2) 939 32 82;  Факс/Fax: (+359 2) 987 55 03
Интернет страница: www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/240 

 Internet site: www.parliament.bg/en/parliamentarycommittees/members/240

НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

NATIONAL ASSEMBLY  
OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 

ЕКИПЪТ НА КЕВКЕФ / CEAOEF TEAM


