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Основни факти за сътрудничеството
за развитие на ЕС

• 28-те държави членки и Европейският съюз заeдно
допринасят за повече от 50% от общата помощ за
развитие в света. 

• През 2013 г. ЕС отдели значителна сума
(14,86 млрд. EUR) за външна помощ за развитие.

• Общата одобрена сума за финансови инструменти за 
външна дейност възлиза на малко повече от 51,4 млрд. 
EUR за периода 2014–2020 г.*

*Годишен доклад за 2014 г. относно политиките на Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 2013 г.
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Сътрудничество за развитие
съгласно Договора от Лисабон

„Основната задача на политиката на 
Съюза в областта на сътрудничество за 
развитие е намаляването и, като крайна 
цел, изкореняването на бедността.“ (чл. 
208)

„Съюзът взема предвид целите на
сътрудничеството за развитие
при изпълнението на политиките, 
които биха могли да засегнат
развиващите се страни.“ (чл. 208)



Политика за помощ на ЕС 
и историята й

1958 г. Политиката за развитие на Европейските
общности е част от външната политика

1950-те–1990-те години Разширяване на помощта на ЕО за 
страните от АКТБ, Източна Европа, Средиземноморския регион, 
Азия, Латинска Америка, Балканите и зараждане на тематични
програми, като правата на човека – от споразумения за асоцииране 
до споразумения за партньорство

1992 г. Среща на ООН на най-високо равнище за Земята, 
Рио де Жанейро – Конвенция по изменение на климата

2000 г. 8 цели на хилядолетието за развитие на ООН: 
определяне на цели за намаляване на бедността за 2015 г.



Политика за помощ на ЕС 
и историята й

2005 г. Европейски консенсус за развитие

2011–2015 г. Комуникации, свързани с програмата за развитие
след 2015 г.

2011 г. Политика на ЕС за развитие „Програма за промяна“

2012 г. Рио + 20 за устойчиво развитие

2013 г. Достоен живот за всички

2014 г. Глобално партньорство за ефективно сътрудничество в 
Мексико

2015 г. Срок за постигане на целите, поставени от 8-те цели на
хилядолетието за развитие на ООН

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0637&amp;amp;qid=1412922281378&amp;amp;from=BG
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/2013-02-22_communication_a_decent_life_for_all_post_2015_en.pdf


Цели на хилядолетието
за развитие

Изкореняване на 
крайната бедност и 
глада

Постигане на начално 
образование за всички

Насърчаване на 
равенството между 
жените и мъжете и 
овластяване на жените

Намаляване на 
детската смъртност

Подобряване 
здравословното 
състояние на майките

Борба с ХИВ/СПИН, 
малария и други 
болести

Осигуряване на 
устойчива околна 
среда

Създаване на 
глобално 
партньорство за 
развитие



Главни действащи лица

Европейска комисия • Европейски
парламент • Съвет • Държави членки • 
ЕСВД • Делегации на ЕС • Европейски
икономически и социален комитет • 
Комитет на регионите • Частен сектор • 
НПО/ОГО • Международни
организации • Университети • 
Училища • Местни и регионални
власти • Фондации



Комисари

Невен Мимика, Международно сътрудничество и 
развитие

Сесилия Малстрьом, Търговия

Йоханес Хан, Европейска политика за съседство и 
преговори за разширяване

Христос Стилиандис, Хуманитарна помощ и управление
на кризи

Федерика Могерини, върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката за сигурност и 
заместник-председател на Комисията



Какво цели да постигне
Европейската година за развитие?

Да се повиши осведомеността относно ползите от
европейското сътрудничество за развитие и да се насърчи
чувството на съвместна отговорност, солидарност и 
възможности в един все по-взаимнозависим свят.

Да се привлекат гражданите на ЕС, да се насърчи
критично мислене и активен интерес към
сътрудничеството за развитие, като например
създаването на политики и тяхното изпълнение.

Да се информират гражданите на ЕС за резултатите, 
които е постигнал ЕС заедно с държавите членки, 
действайки като глобален фактор, и които ще продължава да 
постига по отношение на международното развитие.



Защо 2015 г. е Европейска година
за развитие?

Това е възможност да се покаже
силната ангажираност на ЕС и 
държавите членки при
изкореняване на бедността в 
световен мащаб. 

В един все по-взаимнозависим свят
европейското сътрудничество за развитие
има благотворно влияние върху хората
както в ЕС, така и в нашите страни
партньорки

Общата програма за развитие след 2015 г., 
одобрена от ООН – основен етап на
политиката за развитие

2015 г. е срокът за изпълнение на
целите на хилядолетието за развитие



Към кого е насочена кампанията?

• Младите хора

• Лицата, ангажирани с 
изготвянето на политики

• Широката общественост
• Гражданското общество

и организациите

• Училища и университети



януари – Европа в света
февруари – образование
март – жени и момичета
април – здравеопазване
май – мир и сигурност
юни – устойчив и екологосъобразен

растеж, прилични работни
места, фирми

юли – деца и младежи
август – хуманитарна помощ
септември – демография и миграция
oктомври – продоволствена сигурност
ноември – устойчиво развитие и 

действия по отношение на
изменението на климата

декември – правата на човека и 
управление

Тематични месеци



• Партньорство
• Уебсайт
• Социални медии
• EYD и „the World’s Best News 

(най-добрите новини в света)“ 
• Набор от инструменти за

комуникация
• Инициативи на заинтересовани

страни
• Водещи събития

Основни елемента на кампанията



Набор от инструменти за комуникация – материалите, визуалните елементи и 
допълнителните ресурси на EYD2015 ще предоставят инструменти на 
заинтересованите страни за популяризиране на EYD2015 чрез собствените им 
канали. Наборът от инструменти съдържа и визуални инструменти в подкрепа
на ангажираността и усилията Ви за популяризиране на целите и резултатите на
EYD2015. 
• Информация и материали във връзка с кампанията
• Образователни инструменти
• Информационен фиш и представяне на EYD
• Месечни информационни фишове
• Информационни графики
• Две издания на вестника на EYD
• Данни на Евробарометър (изследвания на общественото мнение за

международното развитие и помощта в целия ЕС) 
• Списък на ключови кампании на равнище ЕС
• Елементи за визуална идентификация

Как можете да се включите
в EYD2015?



Уебсайт и социални медии

• Включване на новини от ключови кампании
• Истории на седмицата
• Набор от инструменти на кампанията
• Календар на проявите, включващ прояви на

партньори/заинтересовани страни
• Ключови факти за развитието и актуализации
• Платформа за споделяне на идеи и за включване на

партньори и граждани
• Специализирани профилни страници на организации, 

включени в EYD2015 
• Подбор и споделяне на съдържание в уебсайт и 

социални медии

Как можете да се включите
в EYD2015?

europa.eu/eyd2015
facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015             

#EYD2015 



• Получавайте актуални новини, споделяйте
информация, допринасяйте с идеи! Присъединете се
към групата: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/

• Включете мрежите си! Популяризирайте 
EYD2015 сред мрежите си и 
заинтересованите страни и ги насърчавайте да 
участват

• Поддържайте връзка с нас по интернет, 
Twitter и Facebook

• europa.eu/eyd2015
• #EYD2015
• facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015

Включете се! Това е нашата година!

http://capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/
https://europa.eu/eyd2015/bg
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