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Предприсъединителната по-

мощ е инвестиция в бъдещето 

на ЕС, която превръща Европа 

в по-сигурно място и я прави 

по-просперираща, като пома-

га за стабилността и благопо-

лучието на най-близките ни 

съседи. ИПП създава стимули 

за бъдещите членове на ЕС, 

така че да работят за промяна 

на обществото, правните 

системи и икономиките си.

ИПП 2007–2013

С над 11 милиарда евро фи-

нансова помощ за периода от 

2007 до 2013 г., ИПП доприне-

се значително за реформите в 

държавите в процес на разши-

ряване. Едновременно с това 

финансовите помощи помагат 

на ЕС да постигне собствените 

си цели по отношение на 

устойчивото икономическо 

възстановяване, околната 

среда и измененията на 

климата, транспорта, снаб-

дяването с енергия и т. н.

ИПП II 2014–2020

ИПП II ще продължава да 

работи, за да:

•  подобрява доброто управле-

ние и изграждането на капа-

цитет за постигане на съот-

ветствие със стандартите и 

законодателството на ЕС;

•  насърчава социално-иконо-

мическото развитие в съот-

ветствие с целите на ЕС 2020 

за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж.
Разширяване

ЗАЕДНО ЗА РАСТЕЖ

Разширяването на ЕС 
„Политиката за разширяване на ЕС прави Европа 
по-сигурно и по-стабилно място. Тя ни позволява да 
ставаме по-силни, да популяризираме ценностите 
си и да влезем в ролята си на участник на светов-
ната сцена. Политиката за разширяване не 
е създадена изолирано сама за себе си, 
от самото начало тя бе — и все още 
е — една от най-важните функции 
на Европейския съюз заедно със 
задълбочаване на интеграцията.“ 

Щефан Фюле

Европейски комисар по разширяването 

и европейската политика за съседство

За повече информация: ec.europa.eu/enlargement
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Къде се намираме?

Хърватия е най-новата 

държава членка, която се 

присъедини към Европейския 

съюз на 1 юли 2013 г. 

Програмата за разширяване 

на ЕС понастоящем обхваща 

Западните Балкани, Тур-

ция и Исландия. Всяка от 

държавите е на различен 

етап от процеса. Преди да 

се присъединят, те трябва 

да отговорят на всички по-

литически и икономически 

изисквания и да приведат 

законодателствата си в 

съответствие със законода-

телството на ЕС. 



Селското стопанство е важен сектор 
в Югоизточна Европа

ЕС финансира мащабен 

проект, създаден от мрежа 

от събирачи, производители, 

преработватели и изкупвате-

ли на медицински и ароматни 

растения, наречен „Машин-

ният кръг“. Той се състои в 

осигуряването на машини 

за прибиране на реколта, 

дестилиране, съхранение, 

обработка и пакетиране на 

продуктите.

По-високо качество на 
продуктите

Този проект осигури оборуд-

ване, което да се ползва от 

мрежа от 2 165 членове, обра-

зователни семинари и срещи 

за обмен на опит. Инициати-

вата доведе до положителни 

резултати, които проличават 

в по-високата добавена 

стойност на сертифицирани 

продукти, увеличената кон-

курентоспособност на под-

сектора на медицинските и 

ароматни растения и по-го-

лямата печалба на членовете 

на мрежата и партньорите, 

с които си сътрудничат. 

Работата в мрежа разреши и 

проблема с липсата на обо-

рудване за бенефициентите 

на проекта. Осъществява 

се трансфер на този вид 

най-добри практики, които 

вече се прилагат в Сисашко-

мославска област на съседна 

Хърватия.

Земеделие и развитие 
на селските райони

Инвестиция в земеде-
лието и развитието на 
селските райони 

Селското стопанство е един 

от най-сложните и чувстви-

телни проблеми в държавите 

в процес на разширяване. 

Това е видно от относително 

големия му дял в брутния 

вътрешен продукт и високия 

процент на населението, за-

нимаващо се със земеделие. 

В рамките на сектора има и 

структурни ограничения. 

Инструментът за предпри-

съединителна помощ (ИПП) 

осигурява подкрепа за пре-

структуриране на земеделие-

то и приспособяването му към 

стандартите на ЕС. Той допри-

нася за устойчивото развитие 

на селските райони. Неговата 

крайна цел е да помогне 

безпроблемната интеграция 

на селскостопанските сектори 

на държавите в процес на 

разширяване към този на ЕС в 

полза както на селскостопан-

ските производители, така и 

на потребителите.

В региона на Бар и залива 

Бока в Черна гора и област-

та Дубровник-Неретва в 

Хърватия бе подобрено про-

изводството и преработката 

на маслини. Тази област ста-

на по-конкурентоспособна, 

което доведе до по-добри 

икономически перспективи и 

възможности за трудова за-

етост на местно равнище. 

Проектът бе осъществен 

от шест местни партньори, 

включващи асоциации на 

производителите на масли-

ни, и постигна голям успех за 

развитие на селския туризъм 

в този трансграничен реги-

он. Рекламата и маркетингът 

бяха концентрирани върху 

пазарните ниши за естестве-

ни и автентични местни про-

дукти.

Подкрепата, която ЕС оказа 

на Агенцията по храните и 

ветеринарния контрол на 

страната, бе насочена към 

услугите за инспекция, кон-

трола върху заболяванията 

по животните, изхвърлянето 

на животински отпадъци и 

системата за обозначаване и 

регистриране на животните. 

Някои от важните резултати 

включват подобряване на 

капацитета за диагностика 

на бяс; подготовка на стра-

тегия за страничните живо-

тински продукти и решение 

за безопасното изхвърляне 

на отпадъци от животински 

произход; установяване на 

подходяща система за на-

блюдение и докладване на 

заболявания по животните в 

страната.

Западни Балкани – 
Методи за устойчиво земеделие

Бивша Югославска 
Република Македония 
– Гарантиране на постоянно и 
безопасно снабдяване с храни

Босна и Херцеговина  
– Устойчиво развитие 
на селските райониОбщата селскостопанска политика на ЕС има за 

цел да осигури добър жизнен стандарт на земедел-
ските производители и да гарантира постоянно 
и безопасно снабдяване с храни на приемливи цени за 
потребителите. Производството на продукти с доб-
ро качество трябва да върви ръка за ръка с покри-
ване на високи стандарти за опазване на околната 
среда и хуманно отношение към животните. Сел-
скостопанските производители получават помощ 
за използване на методи за устойчиво земеделие. Те 
са насърчавани също да произвеждат и продават 
хранителни продукти, специфични за региона им. 

Редовният мониторинг 
подобрява безопасността на храните


