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Abstract  

    

The paper explains the criteria for accession as well as the specific steps to 

membership in the European Union. The enlargements of the European Union are 

mentioned. The specificities of the enlargement with the countries of Central and 

Eastern Europe are analysed. 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           2 | 
 

              

 

 Всяка европейска държава, която зачита 

ценностите, посочени в член 2 и се ангажира да 

ги насърчава, може да поиска да членува в 

Съюза.  

Член 49 от Договора за Европейския съюз 

 

Европейският съюз не винаги е бил толкова голям, колкото е днес. Първоначално 

шест европейски страни Белгия, Федерална Република Германия, Франция, 

Италия, Люксембург и Нидерландия създават Европейските общности. С времето 

все повече държави решават да бъдат част от европейския интеграционен проект. 

През 2021г.в Европейския съюза членуват 27 държави. Обединеното кралство се 

оттегли от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.  

 

Възможността за приемане на нови членове е предвидена в Договора за 

Европейския съюз. Той определя условието – „всяка европейска държава, която 

зачита ценностите, посочени в чл. 2 от същия и се ангажира да ги насърчава, 

може да поиска да членува в Европейския съюз“ /чл. 49/.  

Ценностите, които се явяват общи за държавите членки и записани в чл. 2  

на Договора за Европейския съюз са човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, правовата държава, правата на човека, включително 

правата на малцинствата. Към тях се прибавят и ценности, на които трябва да се 

основават държавите членки, а именно плурализъм, недискриминация, 

толерантност, справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете.  

 

Какви са конкретните  стъпки за членство в Европейския съюз ?  

Присъединяването към Европейския съюз е сложна и продължителна 

процедура. 

Държавата, която желае за стане пълноправен член на ЕС подава 

официална молба до Съвета на Европейския съюз. 

Съветът възлага на Европейската комисия да подготви становище относно 

подготовката на страната за присъединяване към ЕС, в каква степен тя  отговаря 

на условията и критериите. 
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Въз основа на становището на Европейската комисия, Съветът с 

единодушие решава дали да приеме или отхвърли кандидатурата на 

страната за членство.  

Ако решението на Съвета е положително, започват преговори за членство 

с кандидатстващата държава. В преговорите активна роля играе Европейската 

комисия. 

След завършването на преговорите, се подготвя Договор за 

присъединяване. Той следва да бъде одобрен от Европейския парламент с 

абсолютно мнозинство – над 50% от всички членове на Парламента.  

След одобряването от Европейския парламент, Договорът за 

присъединяване се подписва от държавите членки на ЕС и страната, 

кандидатстваща за членство. Договорът за присъединяване се ратифицира от 

всички държави-членки на ЕС и от страната, кандидатстваща за членство, в 

съответствие с техните конституции.  

В някои от държавите, кандидатстващи за членство в ЕС, се провеждат 

референдуми  - например в Швеция, Австрия, Унгария, Полша и др. 

След ратифицирането, Договорът за присъединяване към ЕС влиза в 

сила. 

   

Етапи на разширяване на Европейския съюз  

 

Европейските общности са създадени от 6 западноевропейски държави – 

Франция, Федерална Република Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и 

Люксембург.  

 

Първото разширяване се осъществява на 1 януари 1973 г. с Обединеното 

кралство, Дания и Ирландия.  

 

Второто разширяване – често наричано южно - се извършва през 80-те 

години с приемането на Гърция през 1981 г. и на Испания и Португалия – през 

1986 г.  

 

Третото разширяване – наричано северно – се осъществява на 1 януари 

1995 г., когато към Европейския съюз се присъединяват Австрия, Швеция и 

Финландия.  
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Следващото разширяване е нетрадиционно  – територията на бившата 

Германска демократична република се включва в границите на  Европейския съюз 

в резултат на обединението на Германия на 3 октомври 1990 г. Това е 

единственото териториално разширяване на ЕС до момента без преговори за 

членство и Договор за присъединяване.  

 

Петото разширяване – наричано често източно - обхваща 12 държави – на 

1 май 2004 г. към ЕС се присъединяват  Полша, Унгария, Чехия, Словакия, 

Словения, Литва, Латвия, Естония, Малта и Кипър. На 1 януари 2007 г. 

пълноправни членове на ЕС стават България и Румъния.  

Към това разширяване може да се добави и присъединяването на Хърватия 

на 1 юли 2013 г.  

 

Копенхагенски критерии за членство в Европейския съюз 

 

Бързото развитие на историческите събития от края на 80-те години на 

миналия век изискваха адекватна и бърза реакция от страна на държавите - 

членки на Европейския съюз. Разширяването със страните от Централна и Източна 

Европа имаше по-особен характер в сравнение с предишните разширявания. 

Приемането на тези страни изискваше предварителна подготовка, поради факта, 

че те от тоталитарни режими трябваше да се превърнат в демократични държави с 

функционираща пазарна икономика. Спецификата на разширяването наложи 

подготовката на специални критерии за членство, на които трябваше да отговорят 

новите кандидати за членство.  

 

Европейският съвет в Копенхаген през 1993 г. прие тези 

изисквания за членство, които станаха известни като 

Копенхагенски критерии.  

 

 

Копенхагенски критерии за членство в Европейския съюз включват: 

 

Политически критерий 

Държавата, кандидатстваща за членство в Европейския съюз, трябва да е 

постигнала стабилност на институциите, които гарантират демокрацията, да се 
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основава върху спазването на законите, човешките права и правата на 

малцинствата.  

Икономически критерий 

Държавата, кандидатстваща за членство в ЕС, трябва да има 

функционираща пазарна икономика, както и способност да се справи с 

конкурентния натиск и пазарните сили  в ЕС .  

Критерий за приемане и прилагане на  достиженията на правото на 

Европейския съюз. 

Държавата, кандидатстваща за членство в ЕС, трябва да има способността 

да поеме задълженията, произтичащи от членството, включително присъединяване 

към целите на политическия, икономическия и паричен съюз. 

 

Преходни периоди за новоприсъединилата се държава по 

прилагането на законодателството на Европейския съюз 
 

Преговорите за членство в Европейския съюз на практика са основно 

преговори за преходни периоди по прилагането на законодателството на ЕС.  

През преходния период, новоприсъединилата се държава получава 

временно освобождаване от задължението да прилага определени правила и 

изисквания на общностното законодателство. Преходните периоди се предоставят 

на новите държави в ЕС, за да могат да се подготвят постепенно да прилагат 

законодателството, особено в сфери, в които това изисква значителни финансови 

средства.  

Типичен пример е законодателството в сферата на опазване на околната 

среда, чието прилагане изисква големи инвестиции в изграждането на 

пречиствателни станции, депа за отпадъци и т.н.  

Преходен  период  може да се поиска и от страна на Европейския съюз. В 

този случай, на новоприсъединилата се държава не се предоставят определени 

права като например, свободен достъп до пазара на труда или субсидии в пълен 

размер в селското стопанство до изтичането на съгласувания преходен период. 

 

Договорът за присъединяване на България и Румъния е подписан на 

25 април 2005 г. в Люксембург и влиза в сила на 1 януари 2007 г.  
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Ще има ли още разширявания? 

Основавайки се на 70-годишната история на европейската интеграция 

можем със сигурност да отговорим, че следващи разширявания ще има. Трудно е 

обаче да прогнозираме точно кога и точно с кои страни. Най-вероятно е това да са 

държави от Западните Балкани. Мирът, свободата, демокрацията, солидарността 

продължават да бъдат в ядрото на европейския проект.  

 

 


