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Abstract 
The policy for cooperation with developing countries is new to Bulgaria as in the course of the transition over 
the past two decades assistance to these countries could not be a foreign policy priority for obvious reasons. On 
the other hand, relations between Bulgaria and many of these countries in the decades before left a lasting mark 
in many of them, contributing to their economic development. The implementation of Bulgaria's transition from 
the status of a recipient of international aid into a donor makes it necessary a special attention to be paid to the 
many issues in this regard because of the specific commitments arising from the country’s new status especially 
regarding its participation in the EU development policy. The report presents briefly the main features of 
international development cooperation and then discusses the development policy of the EU. The main focus is 
on Bulgaria's participation in it as liabilities, results achieved and opportunities. 
 
Keywords: сътрудничество за развитие, Политика за развитие на ЕС, официална помощ, официална 
помощ за развитие. 
 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Политиката на сътрудничество с развиващите се страни е от една страна нова за 

България, защото в хода на прехода през последните две десетилетия оказването на 

помощ за тези страни по обясними причини не можеше да бъде външнополитически 

приоритет. От друга страна, връзките между България и много от тези страни в течение 

на десетилетия преди това са оставили трайна следа в много от тези страни, 

допринасяйки за икономическото им развитие. През последните години у нас се 

полагат сериозни усилия за възстановяване на добрите практики в това отношение, за 

възстановяване на българското присъствие в развиващите се страни на базата на 

съществуващия от преди десетилетия опит и задачите на външната политика на 

България. След приключването на прехода към пазарно стопанство и встъпването си в 

Европейския съюз (ЕС) пред България стои задачата да  възстанови позициите си на 

донор на международна помощ в новите условия. Осъществяването на прехода на 

България от състоянието на получател на международна помощ в статус на донор 

обуславя необходимостта от специалното внимание към множеството въпроси в тази 

връзка поради конкретните ангажименти, произтичащи за страната от този неин нов 

статус. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

В исторически план международното сътрудничество за развитие започва в 

рамките на връзките между водещите европейски страни и техните бивши колонии 

през втората половина на ХХ век, които запазват позициите си там най-вече 

използвайки икономическото си влияние. Това включва и оказването на помощ за 

развитие – за укрепване на националната икономика, за решаване на най-наболелите 

социални проблеми, за включване в международния търговски обмен. В концептуален 

план в момента международното сътрудничество за развитие се мотивира от Целите на 

Хилядолетието за развитие (ЦХР), утвърдени на Срещата на Хилядолетието на най-

високо равнище, организирана от ООН през 2000 г.1  Ключово понятие в оказването на 

развитие представлява понятието “официална помощ за развитие (ОПР)”, с помощта на 

което се измерва приносът на отделните страни-донори в международното 

сътрудничество за развитие.2   

Предизвикателствата пред политиката за развитие днес са огромни с оглед на 

настоящата международна криза. От една страна световната икономика е достигнала 

критичен спад, което води до пагубни последици за развитието на редица сектори и до 

намаляване на заетостта в значителни размери. От друга страна настъпващите 

климатични промени и катаклизмите, за повечето от които международната общност 

все още няма адекватен отговор, недостигът на храна и вода за огромна част от 

населението в света, непрестанните борби за владеене на енергийните ресурси и 

сериозните военни конфликти водят до липсата на сигурност в много от развиващите се 

страни. Важно явление в международното сътрудничество за развитие в началото на 

ХХІ век е появата на т.нар. нови донори – страни, които предоставят помощ за 

развитие, въпреки че самите те не са осъществили докрай ЦХР. 

От създаването на Европейската икономическа общност (ЕИО), страните-членки 

отделят специално внимание на сътрудничеството си с бившите си колонии и 

развиващите се страни като цяло. Договорът за създаване на ЕИО регламентира 

отношенията с развиващите се страни с цел утвърждаване на устойчивото 

икономическо и социално развитие, включително преодоляване на бедността, 

интегриране в световната икономика, установяване и укрепване на демократичен 

правов ред. Създадени са и конкретни механизми за преференциални отношения, 

                                                        
1 Вж. http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf. 
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институциализирани чрез международни съглашения (като конвенциите от Яунде, 

Ломе и Котону със страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), 

Барселонския процес с държавите от Средиземноморието, специфичния режим на 

отношения с Отвъдморските страни и територии и др.).  

В момента ЕС е едно от най-активните действащи лица в международното 

сътрудничество за развитие – най-големият донор с над 60 процента от глобалната 

официална помощ за развитие. Европейската политика на развитие (ЕПР) е двупластова 

- от една страна, тя се осъществява от Европейския съюз като цяло, а от друга, 

отделните държави-членки провеждат национални политики по отношение на трети 

страни. Тази политика се основава на ДФЕС (чл. 208-213) и на Европейския консенсус 

за развитие от 2005 г.,3  който очертава общата визия на държавите-членки и 

институциите на ЕС по проблемите на международното развитие и включва общите 

цели, ценности, принципи и области на политиката на развитие. ЕПР е един от най-

важните елементи на отношенията на Съюза с външния свят, заедно с външната 

политика, политиката за сигурност и общата търговска политика. Основната й задача е 

премахването на бедността в контекста на устойчивото развитие, допринасяйки по този 

начин за изпълнението на Целите за развитие на хилядолетието на ООН.   

ЕПР се формира и реализира с помощта на конкретни механизми в рамките на 

европейските институции. Централно място сред тях заема Съветът на ЕС, заседаващ 

във формат “министри по въпросите на развитието” веднъж на шест месеца. 

Определящо при осъществяването на политиката за развитие е предоставянето на 

помощ за развитие и на хуманитарна помощ, като водеща роля играе Европейската 

комисия.  Други органи, имащи отношение към ЕПР, са Европейската служба за 

външна дейност, Икономическият и социален комитет (Секция „Външни отношения“), 

Комитетът на регионите (CIVEX), и Европейската инвестиционна банка. 

Средствата за финансирането на тази политика се осигуряват или от 

Европейския фонд за развитие (ЕФР), или от един от шестте инструмента за външни 

действия в общия бюджет на ЕС – Инструмент, допринасящ за стабилността и мира, 

Инструмент за предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за съседство, 

Финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014-2020 г., 

Инструмент за партньорство за сътрудничество с трети държави, Финансов инструмент 

                                                                                                                                                                             
2 Вж. http://www.oecd.org/dac/dac-glossary.htm#ODA. 
3 Вж. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:r12544&from=EN. 
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за демокрация и права на човека по света.4 По всеки инструмент съществува комитет, 

съставен от представители на страните-членки, който регламентира правилата за 

предоставяне на помощта. С над 82 млрд. евро, предвидени за периода 2014-2020 г., ЕС 

(европейските институции и държавите-членки) осигурява повече от половината от 

официалната помощ за развитие (ОПР) в света. 

С присъединяването си към Европейския съюз през 2007 г. статутът на България 

се променя. Страната поема сериозни финансови и институционални ангажименти в 

рамките на политиката за развитие на Съюза и от получател на международна помощ за 

развитие тя се превръща в член на една от най-активно действащите организации в 

международната политика за развитие и най-големия донор в света. Тъй като обаче 

подготовката за членство не включва политиката на развитие, с влизането си в ЕС 

България е изправена пред предизвикателството, от една страна, да формулира и 

изпълнява национална политика за развитие, допълваща и подсилваща ЕПР, а от друга 

– от държава, доскоро получавала официална помощ, да започне да отделя ресурс за 

оказването на такава помощ съобразно ангажиментите си като член на ЕС.  

Участието в международното сътрудничество за развитие е неразделна част от 

българската външна политика и се осъществява в съответствие с общата политика на 

ЕС в тази област. В националното законодателство обаче този въпрос е уреден едва 

през 2011 г. с Постановление 234 на МС, въпреки че връзките между България и редица 

развиващите се държави в течение на десетилетия преди периода на прехода са 

оставили трайна следа в много от тези страни, допринасяйки за икономическото им 

развитие.  

От гледна точка на участието на България в процеса по финансиране на 

развитието членството й в Европейския съюз ясно очертава нейната позиция на донор. 

Политиката за развитие изисква ежегодно инвестиране на значителни средства от 

националния бюджет, а отговорностите на страната, свързани с финансирането на 

развитието, са дългосрочни и ще стават все по-големи. След 2007 г. България като член 

на ЕС започва да предоставя ОПР, която за периода 2010-2013 г. е в размер от 40-50 

млн. USD,5  достигайки през последната година 0.10% от БНД. Поетото задължение за 

0,33% от БНД през 2015 г. (или 140 млн. евро) е трудно постижимо, но това е 

                                                        
4 За повече информация за инструментите вж. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2014:077:TOC. 
5 Данните за размера на предоставяната и получената помощ са на ОИСР, а тези за изпълнението на 
задълженията на страните-членки на ЕС – на Евростат. 
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характерно за всички нови страни-членки – никоя от тях не е близо до изпълнението 

му. Най-добре се представят Малта (0,20%), Естония и Словения (по 0,13%), а в 

Унгария, Чехия, Латвия, Румъния и Кипър делът на ОПР е по-нисък, отколкото в 

България (0,07-0,09%). Единствено Швеция, Люксембург и Великобритания изпълняват 

задълженията си в това отношение (за приетите преди 2004 г. държави то е 0.7% от 

БНД за 2015 г.).  

 

Табл. 1. Официална помощ за развитие в ЕС – поети ангажименти и изпълнение 

2012 2013 2014 
(предварит.) 

2015 
(прогнозни) 

2015 
ангажимент 

2015 
недостиг 

Държава 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

млн. 
евро 

% 
от 
БНД 

Австрия 860 0,28 882 0,27 863 0,26 834 0,25 2356 0,7 1522 0,45 

Белгия 1801 0,47 1732 0,45 1797 0,46 1772 0,43 2862 0,7 109 0,27 

България 31 0,08 37 0,1 32 0,08 38 0,09 137 0,33 98 0,24 

Хърватия 15 0,03 32 0,07 49 0,11 49 0,12 217 0,33 168 0,21 

Кипър 20 0,12 15 0,1 15 0,1 13 0,08 56 0,33 43 0,25 

Чехия 171 0,12 159 0,11 158 0,11 148 0,1 486 0,33 338 0,23 

Дания 2095 0,83 2205 0,85 2258 0,85 2379 0,87 274 1 361 0,13 

Естония 18 0,11 23 0,13 28 0,15 26 0,13 65 0,33 39 0,2 

Финландия 1027 0,53 1081 0,54 1232 0,6 1012 0,49 1458 0,7 446 0,21 

Франция 9358 0,45 8543 0,41 7817 0,36 9349 0,42 15493 0,7 6144 0,28 

Германия 10067 0,37 10717 0,38 12247 0,41 13121 0,43 21406 0,7 8284 0,27 

Гърция 255 0,13 180 0,1 187 0,11 158 0,09 1294 0,7 1136 0,61 

Унгария 92 0,1 97 0,1 118 0,12 126 0,13 333 0,33 206 0,2 

Ирландия 629 0,47 637 0,46 610 0,38 602 0,37 1131 0,7 529 0,33 

Италия 2129 0,14 2584 0,17 2519 0,16 266 0,16 11436 0,7 8776 0,54 

Латвия 16 0,08 18 0,08 19 0,08 19 0,08 83 0,33 64 0,25 

Литва 40 0,13 38 0,11 30 0,09 31 0,08 125 0,33 93 0,25 

Люксембург 310 1 323 1 322 1,07 323 1,06 304 1 -19 -0,06 

Малта 14 0,23 14 0,2 16 0,2 15 0,19 26 0,33 11 0,14 

Нидерландия 4297 0,71 4094 0,67 42 0,64 3953 0,59 4652 0,7 699 0,11 

Полша 328 0,09 355 0,1 329 0,08 498 0,12 1325 0,33 827 0,21 

Португалия 452 0,28 368 0,23 316 0,19 306 0,17 1227 0,7 920 0,53 

Румъния 111 0,08 101 0,07 151 0,1 161 0,11 505 0,33 344 0,22 

Словакия 62 0,09 65 0,09 61 0,08 77 0,1 252 0,33 175 0,23 

Словения 45 0,13 46 0,13 46 0,13 45 0,12 124 0,33 78 0,21 

Испания 1585 0,16 1789 0,18 1427 0,14 1782 0,17 7523 0,7 574 0,53 

Швеция 4077 0,97 4389 1,01 469 1,1 4441 1 4441 1 - - 

Великобритания 10808 0,56 13498 0,71 14612 0,71 1683 0,7 1683 0,7 - - 

Общо за ЕС-28 50713 0,39 54021 0,41 56147 0,41 6077 0,42 98883 0,69 38113 0,27 

Източник: EU Accountability Report 2015 on Financing for Development, рр. 146-148. 

 

Според Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ 

2013-2015 г. (СППР) България участва на многостранно и двустранно равнище,  

насочвайки своята помощ за развитие към приоритетни за външната политика на 
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страната държави и региони.6 При тяхното определяне се отчитат традиционните ни 

исторически, икономически и културни връзки, географската близост и политическата 

воля за сътрудничество, а също и наличието на специфичен капацитет за предоставяне 

на помощ и политиките на ЕС на разширяване и съседство. Във връзка с това в СППР 

като приоритетни за България са посочени страните от Западните Балкани, 

Черноморския регион, Близкия изток и Северна Африка, както и държавите в процес на 

следконфликтно възстановяване и страните от Африка на юг от Сахара.  

Засега ОПР от България е насочена предимно към покриване на ангажиментите 

на страната на многостранно равнище (за 2013 г. – 28 млн. USD към бюджета на ЕС за 

инструментите на ЕПР, 5.5 млн. за ЕФР, 3.8 млн. за ЕБВР, 6.5 млн. за инструменти за 

развитие на Световната банка), а минимален ресурс се отделя за двустранна помощ (6.4 

млн. през 2011 г. за Замбия и по 0.1-0.3 млн. през 2010-2013 г. за съседни страни в 

преход – Македония, Косово, Молдова).  

 

 

Фиг. 1. Получавана и оказвана официална помощ от България (млн. USD) 

Източник: OECD.Stat и собствени калкулации. 

 

Въпреки че поради ниския стандарт на живот обществените нагласи у нас все 

още са свързани с възприятието, че получаването на помощ е норма,7 произтичащите от 

членството ни ангажименти са недвусмислени – през следващите години и десетилетия 

                                                        
6 По многостранна линия България участва в ЕФР, има финансов принос в инструментите за външна 
помощ на ЕС и към международните финансови институции (Черноморската банка за търговия и 
развитие, Международната банка за възстановяване и развитие, Международната финансова 
корпорация). 
7 До 2004 г. като държава в преход България получава официална помощ (1.5 млрд. USD за 2004 г.), като 
значителна част от нея (637 млн.) са ОПР, възлизаща на 2.5% от БНД на страната. 
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политиката за развитие трябва да бъде подкрепяна с все повече средства, което ще 

рефлектира и върху мястото й във външните отношения на страната ни.  

В качеството си на член на Съюза България неизбежно участва както в 

механизмите за формиране на ЕПР, така и в комитологичната процедура на ЕС по 

инструментите за предоставяне на външната помощ. Именно в работата на тези 

комитети страната би могла да отстоява националните си политически приоритети в 

рамките на осъществяването на европейската политика на развитие. Формално това не 

е нещо ново, защото в качеството си на член на ООН България е участвала във всички 

форуми, на които е обсъждана подобна проблематика. С факта на членството й в ЕС 

обаче ангажираността на страната с тези решения нараства, тъй като ЕС е сред 

основните участници, формулиращи на решенията, а не просто гласуващи за 

приемането им. Изхождайки от позицията на член на ЕС, България би могла да намери 

конкретни ниши, по които да изрази компетентно становище и да въздейства за 

формирането на политическата линия на Съюза като цяло. 

Ако помощта за развитие се разглежда като мярка не само за подпомагане на 

развиващите се държави, но и като средство за утвърждаване на позициите, връзките и 

авторитета на страната ни на международната сцена, то България би могла да се 

възползва от нея за осъществяване на целите на външната и външноикономическата си 

политика. Това предполага оптимално оползотворяване на предоставяните 

възможности с цел получаване на максимален резултат както за реципиента, така и за 

България и нейните интереси и приоритети. В този смисъл ресурсите по линия на 

политиката за развитие трябва да се използват все по-целенасочено и фокусирано.   

България сама по себе  си трудно може да окаже сериозно въздействие върху 

резултатите от финансирането на развитието. Ясно е, обаче, че страната ни ще 

предоставя ресурси в качеството си на член на ЕС за съдействие за осъществяването на 

ЦХР. Ефектът от изразходването на тези ресурси както за страните-получатели, така и 

за самата България като донор, ще бъде толкова съществен, колкото зад тях стои 

реално изработена и логично обоснована конкретна политическа линия, преследваща 

не краткосрочни политически амбиции, а дългосрочни цели, свързани с подобряването 

на международната среда, ликвидирането на наболелите проблеми на човечеството 

като цяло, осигуряването на възможности за достоен живот и труд на всички хора на 

планетата (Миланов, 2009). За тази цел e необходимо както формиране на национална 

политика на развитие, създаване на институционален капацитет за предоставяне на 
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помощ, а също така и осигуряване на необходимата подкрепа от страна на българската 

общественост за пълноценно участие в международното сътрудничество за развитие. 

Като положителни стъпки в това отношение могат да се отбележат: 

 изпълнението на проект “Българската политика за развитие: прозрачност при 

създаването на нормативна уредба и програмна рамка”, в рамките на който се 

разработва програмна рамка за българската политика на сътрудничество с 

развиващите се страни като неразделна част от външната политика на Република 

България и Европейската политика на развитие и са изготвени множество 

аналитични материали по основни теми в областта на международното 

сътрудничество за развитие и българската политика на развитие;   

 създаването на Българска платформа за международно развитие, обединява в 

мрежа 22 авторитетни неправителствени организации, работещи в различни 

сфери;  

 приемането на Постановление 234 на МС от 01.08.2011 г. за политиката на 

Република България на участие в международното сътрудничество за развитие;  

 изготвянето и изпълнението на две средносрочни програми за помощ за 

развитие и хуманитарна помощ (2010-2012 и 2013-2015 г.); и др. 

Като външна граница на ЕС, България е заобиколена от развиващи се страни, а 

други такива се намират в непосредствена близост до нея. Инвестициите в 

стабилността и просперитета на съседите са пряко свързани със сигурността (от гледна 

точка на имиграция, тероризъм и др.) и с икономическото развитие (потенциални 

пазари, установяване на трайни търговски отношения, взаимна размяна на инвестиции 

и т.н.) на собствената ни страна. Ако се използва стратегически, политиката за развитие 

може се разглежда и като инвестиция в национален човешки и административен 

капитал – предоставянето на техническа помощ или участието в международни проекти 

оказва позитивен ефект и върху съответните български експерти, организации, 

практици и др. под формата на допълнителни финансови стимули, по-големи 

професионални възможности, разширени партньорства и укрепен институционален 

капацитет.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Засега участието на България в Европейската политиката за развитие е свързано 

по-скоро с финансови ангажименти и със създаване на капацитет за провеждането на 
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българската политика за развитие. Налице са някои положителни резултати в това 

отношение, но в общи линии страната не успява да оползотвори потенциала от 

участието си в ЕПР. За тази цел e нужно формирането и провеждането на ясна и 

дългосрочна национална политика на развитие, повишаването на институционалния 

капацитет за предоставяне на помощ, както и осигуряването на необходимата подкрепа 

от страна на българската общественост за пълноценно участие в международното 

сътрудничество за развитие. 
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