
Информация за резултатите от заседанието на Европейския съвет на 
1-2 март 2012 г. 

 

На 1-2 март министър-председателят Бойко Борисов взе участие в заседанието на 
Европейския съвет в Брюксел. 

В рамките на своята среща държавните и правителствени ръководители на държавите-
членки на ЕС обсъдиха прилагането на икономическата стратегия на ЕС, насочена 
едновременно към продължаваща фискална консолидация и решителни действия за 
подкрепа на растежа и заетостта.  

Европейският съвет одобри петте приоритета за 2012 г., посочени в Годишния преглед 
на растежа, изготвен от Европейската комисия, и завърши първата фаза от 6-месечния 
цикъл за координация на икономическите политики, известен като Европейския 
семестър. Лидерите на ЕС  предоставиха насоки към държавите-членки, които трябва 
да бъдат отразени в Националните програми за реформи и Програмите за стабилност/ 
Kонвергентни програми с оглед на реализацията на Стратегията „Европа 2020; 
обсъдиха мерките, които трябва да бъдат взети на ниво ЕС, с цел пълното изграждане 
на единния пазар и насърчаване на иновациите и научните изследвания. Европейският 
съвет направи и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на специфичните по 
страни препоръки, отправени към държавите-членки в рамките на Европейския 
семестър през 2011 г. и на напредъка в изпълнението на поетите ангажименти по Пакта 
„Евро плюс”; 

В изказване на българския премиер на заседанието беше подчертано, че България 
подкрепя петте приоритета, идентифицирани в Годишния преглед на растежа за 2012 г. 
и преди всичко провеждането на диференцирана и благоприятстваща растежа фискална 
консолидация. България също така подкрепя посланията, че е необходимо 
допълнително ускоряване на приложението на подкрепящите растежа инициативи и 
предложения на равнище ЕС с оглед на по-бързо възстановяване на икономическия 
растеж. 

По отношение на ангажиментите по Пакта „Евро плюс”, в своето изказване г-н 
Борисов отново подчерта, че „за нас е изключително важно да се гарантира 
правото на държавите-членки да следват самостоятелна данъчна политика”. Тези 
думи са в съответствие с едностранната декларация на България, направена при 
приемането на заключенията по Пакта „Евро плюс” от Съвет ЕКОФИН на 21 февруари 
т.г., че координацията на данъчните политики задължава държавите-членки да участват 
в структурирани дискусии по въпроси, свързани с данъчната политика, най-вече за 
осигуряването на обмен на добри практики, избягване на вредните практики и за 
обсъждане на предложения за борба с данъчните измами и укриването на данъци, като 
същевременно прякото данъчно облагане остава от национална компетентност. 
Българската намеса беше адекватно отразена в окончателната версия на 
Заключенията на Европейския съвет, където в параграф 9 изрично е призната 
националната компетентност на държавите-членки в областта на данъчната 
политика („…recognising the Member States’ competences in this area [tax policy]..”.  

По отношение констатациите в Доклада на ЕК за ранно предупреждение - първата 
стъпка от приложението на новата процедура за наблюдение и корекция на 
макроикономическите дисбаланси в страните от ЕС, г-н Борисов подчерта, че „за да 
се избегне неточно представяне на актуалното икономическо състояние на 
държавите-членки към днешна дата е необходимо актуализиране на 



информацията и внимателен икономически прочит на доклада”. България счита, че 
при изготвянето на доклада са използвани остарели данни, които не отразяват 
сегашното състояние на българската икономика. 

На втория ден от срещата на високо равнище лидерите подписаха новия Договор за 
стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз. Целта на 
договора е да подкрепя и насърчава бюджетната дисциплина чрез създаване на 
фискален пакт, допълнително да засили координацията на икономическата политика и 
да подобри управлението в еврозоната.  

Новият договор утвърждава принципите, следвани от България, за поддържане на 
строга бюджетна дисциплина и макро финансова стабилност. В тази връзка при 
подписването на договора на 2 март България предостави следната политическа 
декларация: 

„Във връзка с Решение на Народното събрание от 27 януари 2012 г., обнародвано в 
Държавен вестник на 3 февруари, България възнамерява да приложи разпоредбите на 
Дял III от Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и 
паричен съюз след ратификация от Народното събрание. 

България възнамерява да приложи Договора в неговата цялост от датата на 
присъединяването й към еврозоната, съгласно член 5 от Акта относно условията за 
присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните 
договори.” 

След ратификацията на договора от Народното събрание страната ни ще прилага 
разпоредбите на Дял 3, които препотвърждават изискванията за фискална дисциплина. 
До членството ни в еврозоната България няма да прилага Дял 4, касаещ координацията 
на икономическите политики, като по този начин си гарантираме правото на 
държавите-членки да следват самостоятелна данъчна политика. 


