
Разширяване 
на ЕС

ЕС беше създаден за насърчаване на мира, просперитета и европейските ценности на континента. Разширяването е процесът 
на присъединяване на нови европейски държави към ЕС. От основаването на Съюза през 1957 г. броят на държавите членки се 
увеличи от шест на 27. С приемането на нови държави в ЕС една от целите е да се задълбочи солидарността между европейските 
народи и да се увеличат просперитетът и възможностите им, като същевременно се зачита и пази многообразието.

Перспективата за членство е мощен стимул за извършването на 
демократични и икономически реформи в държавите, които желаят да се 
присъединят към ЕС.

Какво прави ЕС
Всяка европейска държава може да кан-
дидатства за членство, ако зачита демо-
кратичните ценности на ЕС и се ангажира 
с тяхното утвърждаване. Държавите мо-
гат да станат членки на ЕС само ако отго-
варят на условията за присъединяване. 
Политиката на разширяване играе клю-
чова роля за насърчаването и оказване-
то на помощ на държавите да изпълнят 
три основни критерия:

 ● политическа стабилност — политиче-
ските институции в държавите гаран-
тират демокрацията, върховенството 
на закона, правата на човека и 
зачитането и защитата на мал-
цинствата;

 ● функционираща пазарна ико-
номика и капацитет за справя-
не с конкуренцията и пазарни-
те сили в ЕС; както и

 ● способност за поемане на за-
дълженията, които произтичат 
от членството, включително 
строго придържане към цели-
те на политическия, икономи-
ческия и паричния съюз.

По време на процеса на разширяване Ко-
мисията помага на държавите, които искат 
да се присъединят към ЕС, да изпълнят 
необходимите критерии и ги подкрепя в 
осъществяването на съответните икономи-
чески и демократични реформи. Когато пре-
говорите и съпътстващите ги реформи са 
приключени удовлетворително и за двете 
страни, държавата може да се присъедини 
към ЕС, ако всички държави членки са съ-
гласни. Настоящите държави кандидатки 
са: Албания, Северна Македония, Сърбия, 
Турция и Черна гора. Босна и Херцеговина 
и Косово* са потенциални кандидати.

Перспективата за членство е основен 
двигател на трансформацията в Запад-
ните Балкани и спомага за насърчаване 
на помирението и стабилността. В на-
чалото на 2018 г. беше възприета нова 
стратегия за потвърждаване на надежд-
ната перспектива за разширяване на 
Западните Балкани и обявяване на за-
силения ангажимент на ЕС към региона. 
Макар и да е ясно, че нито една държава 
все още не е готова за присъединяване, 
в бъдеще броят на държавите членки ще 
се увеличи. Държавите — кандидатки 
за присъединяване, трябва да отдадат 

първостепенно значение на вър-
ховенството на закона, правосъ-
дието и основните права. 

Турция е ключов партньор на ЕС 
в основни области като миграци-
ята, борбата с тероризма, енерге-
тиката, транспорта, икономиката 
и търговията. Въпреки това Турция 
се отдалечава от основните цен-
ности и принципи на ЕС и поради 
това преговорите за присъединя-
ването ѝ на практика са в застой.

Научете повече: https://ec.europa.eu/info/policies/eu-enlargement_bg

http://bit.ly/1MZ6B9h

@eu_nearfacebook.com/EUnear

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд 
относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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Как да се свържете
с ЕС

Други информационни 
документи от 
серията „Какво прави 
Европейският съюз“
Банкови и финан сови услуги
Безопасност на храните
Борба с измамите
Бюджет
Външна политика и политика на сигурност
Граници и сигурност
Данъчно облагане
Действия в областта на климата  
и Европейският зелен пакт
Европейска политика за съседство
Единен пазар
Енергетика
Заетост и социални въпроси
Икономика, финанси и еврото
Конкуренция
Култура и медии
Международно сътрудничество и развитие
Миграция и убежище
Митници
Младеж
Морско дело и рибарство
Научни изследвания и иновации
Образование и обучение
Обществено здраве
Околна среда
Потребители
Правосъдие и основни права
Предприятия и промишленост
Разширяване на ЕС
Регионална политика
Земеделие и развитие на селските райони
Спорт
Транспорт
Търговия
Хуманитарна помощ и гражданска защита
Цифровата икономика и общество

Имате въпроси за Европейския съюз? 
Europe Direct може да ви помогне: 
00 800 6 7 8 9 10 11 
http://europedirect.europa.eu

Този информационен документ 
е част от публикацията 
„Европейският съюз: същност 
и дейности“. Интерактивна версия 
на тази публикация с връзки 
към съдържание онлайн е на 
разположение в PDF и HTML формат 
на: https://op.europa.eu/webpub/com/
eu-what-it-is/bg/

ОНЛАЙН
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на 
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-
union/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни 
центрове „Europe Direct“.

Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта 
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПО ТЕЛЕФОНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. 
Можете да се свържете с тази служба:

 ● чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои  
оператори може да таксуват обаждането), 

 ● или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или 
 ● по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес  

https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА
Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:  
https://op.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички 
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_bg

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава — 
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Европейският съюз има делегации и в други части на света:    
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_bg
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