
Съветът за регионално сътрудничество (СРС) бе 
официално стартиран на 27 февруари 2008 г., като 
наследник на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

СРС е оперативна група на Процеса за сътрудничество 
в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) и функционира като 
фокусна точка за регионално сътрудничество. Той 
действа и като форум за продължаване на участието на 
международната общност, ангажирана в този район. 

СРС се съсредоточава върху регионалното сътрудничество 
в Югоизточна Европа (ЮИЕ) чрез чрез регионало 
притежавана рамка, която да също подкрепя европейската 
и евроатлантическата интеграция. Ключовата роля на 
СРС е да генерира и координира развитието на проекти 
и създаване на политически климат, който ще позволи 
цялостното икономическо и социално развитие в 
Югоизточна Европа, в полза на хората в региона.

Работата на СРС се фокусира върху пет приоритетни 
области:

	икономическо и социално развитие 
	инфраструктура и енергетика
	правосъдие и вътрешни работи 
	сътрудничество в областта на сигурността
	изграждане на човешки капитал и    
 парламентарно сътрудничество

Организацията поддържа тесни работни отношения 
с всички значими участници в тези области, като 
правителства, международни организации, международни 
финансови институции, регионални организации, частния 
сектор и гражданското общество.

Членовете на СРС включват 45 държави, организации 
и международни финансови институции. СРС 
има Секретариат със седалище в Сараево, Босна 
и Херцеговина, ръководен от генералния секретар 
Хидо Бишчевич. Отделно от седалището в Сараево, 
Секретариатът има в Брюксел Бюро за свръзка с 
европейските и евроатлантическите институции.

Форматът за срещи на СРС се състои от Ежегодна среща и 
срещи на Борда на СРС, провеждани тримесечно. Бордът 
на СРС осигурява оперативното ръководство и контрол на 
организацията. Той се състои от тези членове на СРС, които 
допринасят за бюджета на Секретариата на СРС, както 
и от Европейския съюз (ЕС), представляван от тройката, 
състояща се от Президентството на ЕС, Европейската 
комисия и Генералния Секретариат на Съветa.

Решенията на СРС се вземат с консенсус. Работният език 
на срещите на СРС, както и на Секретариата, е английски.

Секретариатът осигурява техническа, аналитична и 
организационна подкрепа на генералния секретар на СРС 
и организацията като такива, както и на Председателството 
на ПСЮИЕ. СРС служи като рамка за регионална 
координация на дейностите по сътрудничеството в рамките 
на ЮИЕ и действа като информационен и координационен 
център за такива дейности.

В Секретариата на СРС работят 38 служители от ЮИЕ – 
32 в Сараево и 6 в Брюксел, сред тях има 20 експерти и 
анализатори. Неговият бюджет се определя на 3 милиона 
евро годишно – 1/3 са принос на членовете на СРС от 
Югоизточна Европа, 1/3 от Европейската комисия и 1/3 от 
другите членове на СРС.
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Съветът за регионално сътрудничество 
насърчава взаимното сътрудничество 
и европейската и евроатлантическата 
интеграция на Югоизточна Европа, за 
да се насърчи развитието в региона в 
полза на неговото население.
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СРС признава, че развитието на проспериращи пазарни 
икономики, подкрепени от адекватни социални системи, 
представлява крайъгълен камък на мира и стабилността в 
Югоизточна Европа.

За тази цел, СРС координира, подпомага и осигурява 
политическа подкрепа на редица регионални социални и 
икономически инициативи, насочени към улесняване на 
инвестициите, развитие на малките и средни предприятия 
(МСП), либерализацията на търговията, подобрение на 
общественото здравеопазване, социален диалог, както 
и реформа на политиката по заетостта. СРС отделя 
специално внимание на насърчаването на диалога между 
взаимнозависими регионални начинания.

Основните инициативи в областта на икономическото 
развитие обхващат свободната търговия, включително 
подкрепа на Централноевропейското споразумение за 
свободна търговия 2006 (ЦЕФТА); инвестиционното 
споразумение на ОИСР за Югоизточна Европа, което 
поддържа развитието на благоприятни условия за  инвестиции 
и МСП; и Бизнес консултативния съвет, който улеснява 
диалога с частния сектор.

В областта на социалното развитие, СРС надгражда работата на 
Букурещкия процес по заетостта, който има за цел подобряване 
и оптимизиране на националните политики по заетостта в 
целия регион, а също така е ангажиран в насърчаването на 
социалния диалог между работниците и работодателите.

Проблемите на общественото здравеопазване се разглеждат 
в контекста на Югоизточната Европейска здравна мрежа, 
инициатива, която се стреми към подобряване на регионалните 
услуги по обществено здравеопазване.

Една всеобхватна тема е породена от Инициативата за 
Електронна Югоизточна Европа (е-ЮИЕ), която допринася 
за въвеждането на информационните и комуникационните 
технологии в различни сектори на управлението, търговията, 
образованието, както и обществения живот. Инициативата бе 
наскоро подсилена със създаването на Център за е-управление 
и развитие в Любляна – публично-частно сдружение, който ще 
служи като единствена точка за координация на изграждането 
на капацитет за е-управление в целия регион.

Енергетиката и инфраструктурата, като предпоставка за 
цялостното икономическо, социално и екологично устойчиво 
развитие, стабилност и просперитет, са особено във фокуса 
на СРС.

СРС подкрепя прилагането на Договора за създаване на 
Енергийна общност. Той насърчава устойчивото развитие на 
енергетиката в региона и трансфера на знания от държавите-
членки на ЕС за подготовката, разработването, финансирането 
и изпълнението на устойчиви енергийни проекти.

Заслужено вниманието се отделя за подкрепа на Постоянния 
секретариат на Югоизточната Европейска Транспортна 
обсерватория в предстоящия процес на преговори за 
Договора за създаване на транспортна общност на базата на 
съществуващия Меморандума за разбирателство за Развитието 
на Основна регионална транспортна мрежа в Югоизточна 
Европа. СРС допринася за създаването и изпълнението на ЖП 
транспортното пространство в Югоизточна Европа на базата 
на наскоро подписаната добавка към споменатия меморандум.

СРС насърчава страните от ЮИЕ по отношение на 
координацията на усилията за по-добро използване на 
наличната подкрепа за регионално сътрудничество, преди 
всичко чрез Инструмента за предприсъединителна помощ 
(ИПП) на ЕС за множество бенефициенти.

Участието в Консултативната група на Международните 
финансови институции (МФИ) и нейните технически работни 

групи, дава възможност на СРС да служи като връзка между 
политици, МФИ, бизнеса и социалните партньори. СРС 
играе важна роля при определяне на проекти, отговарящи на 
условията за подкрепа от Инфраструктурния проектен фонд, 
лансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция 
„Разширяване“, както и последващото им изпълнение.

Успехът на реформите силно ще зависи от всеобхватна 
подкрепа и общото одобрение. СРС насърчава диалога със 
социалните партньори и гражданското общество и улеснява 
приемането на социалните планове за действие, свързани с 
преструктурирането на инфраструктурата и нейните продукти 
и достъпност на услуги.

Поради огромния потенциал на реките Дунав и Сава, 
СРС подкрепя Процеса за сътрудничество по Дунав и 
Международната комисия за басейна на река Сава. Той 
също така работи с Регионалния център за околна среда и 
Секретариата на Регионалната програма за възстановяване на 
околната среда.

Икономическо и социално развитие

Инфраструктура и енергетика

Енергетиката и инфраструктурата са предпоставки 
за регионално икономическо развитие и социална 
стабилност.
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В сектора за сигурност, СРС е ангажирана в определянето 
на неразрешените и нововъзникващи предизвикателства и 
намирането на пътища за решаването им чрез сътрудничество 
на регионално ниво, за намиране на по-ефективни отговори.

Парламентарното измерение на сътрудничеството в областта 
на сигурността е от специфична важност за СРС. Укрепването 
на законодателния контрол и надзорната функция е необходимо 
във въоръжените сили и службите за сигурност.

Няколко инициативи и работни групи работят успешно под 
егидата на СРС. Югоизточната и Източната Европейска 
организация за контрол на малките оръжия и лекото 
въоръжение (ЮИЕОК), както и Инициативата за готовност 
и предотвратяване на бедствия (ИГПБ) са доказали своята 
ефективност и имат пълната подкрепа на страните в региона. 
Ролята на СРС е координация и по-нататъшно усъвършенстване 
на дейността им за по-добър отговор на потребностите на 
региона, както и за осъществяването на синхронизация между 
всички инициативи и работни групи в ЮИЕ. Крайната цел е 
да се постигне пълна регионалната ангажаираност. СРС също 
активно си сътрудничи с Центъра за сътрудничество в областта 
на сигурността (RACVIAC).

Развитието на стратегия за всеобхватна реформа в сектора 
за сигурност в Югоизточна Европа (ЮИЕРС) е насочено 
към определяне на функционалното разделение на нуждите 
за по-лесен достъп до дарителска общност. Тя трябва да 
помогне да се идентифицират празнотите в съществуващите 

дейности и да се използва като насока за активни действия от 
страна на ЕС и НАТО. СРС насърчава местната ангажираност 
и изграждането на правителствен капацитет за координация. 
Предвид потенциала си за цялостен регионален подход към 
сигурността, СРС активно допринася за укрепването на 
процеса на съгласуване с други международни и двустранни 
участници и неправителствени организации.

Засилената подкрепа на ЕС и НАТО за мерките за укрепване 
на доверието в региона, подкрепени от трайно инвестиране 
на средства, са от съществено значение за засилване на все 
още крехкия, но бързо укрепващ процес на регионално 
сътрудничество в сектора за сигурност.

Правосъдие и вътрешни работи

Сътрудничество в областта на сигурността

Отварянето на вратите към европейските стандарти в областта на 
правосъдието и сигурността в Югоизточна Европа е приоритет за СРС. 
(Снимка Мая Златевска)
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Борбата срещу организираната престъпност и корупцията, 
реформите в правоприлагащите  органи и съдебната 
система, борбата с незаконната миграция, облекчаването 
и либерализация на визовия режим, както и укрепване 
на управлението на границите, са от особено значение за 
страните от Югоизточна Европа и тяхната европейска и 
евроатлантическа програма и, като такива, образуват ядрото 
на приоритетите на СРС.

СРС подкрепя, насърчава и координира работата на съответните 
регионални инициативи, насочени в областта на правосъдието и 
вътрешните работи в цяла ЮИЕ, като се гарантира, че техните 
усилия са взаимно подкрепящи се, не се застъпват, а допълват 
интеграционните цели на региона  към ЕС.
Стратегическите цели включват:  

борба с трансграничната организирана престъпност, 
по специално чрез Центъра за борба с трансграничната 
престъпност на Югоизточната Европейска инициатива 
за сътрудничество (ЮИЕС) и Югоизточната Европейска 
консултативна група на прокурорите (ЮИЕГП);
подкрепа на прилагането на Конвенцията за полицейско 
сътрудничество посредством Югоизточната Европейска 
асоциация на полицаите (ЮИЕАП);
подпомагане, съвместно с ЮИЕАП, проекти за Мрежа 
за обучение срещу организираната престъпност, 
Процесът от Блед  за откраднатите превозни средства, 
ИТ системата на Интерпол I24/7, свързваща граничните 

контролни пунктове, създаването на звена за анализ 
на престъпността в страните от Югоизточна Европа, 
както и национален и регионален обмен на данни за 
организираната престъпност;
антикорупционни дейности, включващи сътрудничество 
с Регионалната инициатива за борба с корупцията 
(РИБК);
дейности, свързани с миграцията и убежищата, 
включващи работа с Регионална инициативата за 
миграцията, убежищата и бежанците (РИМУБ) и 
наблюдение на свързаните с това разработки в ЕС.

Поддържа се тясната връзка със съответните партньори, 
министерства, институции, изследователски институти и 
неправителствени организации. СРС работи върху система 
за пряко, бързо и непрекъснато движение на информация, за 
да координира и да интегрира националните и регионални 
отговори по наказателни дела.

Секретариатът на СРС подкрепя хармонизирането на 
националните законодателства по наказателно право, както и 
синхронизираното използване на европейски и международни 
инструменти на наказателното производство. Той работи 
за привеждането на най-добрите практики и научени уроци 
в правителствени решения и законодателство, както и за 
получаването на подкрепа за тези усилия от страна на 
широката общественост, международните организации, 
дарителите, гражданското общество и бизнес средата.
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СРС работи за изпълнение на проекти, които ще  възобновят 
и укрепят човешкия потенциал на Югоизточна Европа. 
Изграждането на човешкия капитал е признат от СРС 
като ключова предпоставка за изпълнение на започнатите 
и очакваните реформи в различни области, както и за 
ускореното преодоляване на много от остатъчните модели и 
стереотипи, които пречат на регионалното сътрудничество.

СРС насърчава страните от ЮИЕ да поставят образованието и 
професионалното обучение като национален приоритет, за да 
се възползват от наличното финансиране за образование чрез 

конкретни национални програми и програми за множество 
бенефициенти на Европейската комисия (ИПП, FP7, Темпус, 
Еразмус Мундус).

СРС подкрепя хармонизирането на образователната реформа 
в ЮИЕ и заедно с ЕС подпомага членовете на СРС от региона 
да участват в Интегрираната програма на общността за 
обучение през целия живот, сътрудничи си с университетски 
мрежи, поддържа мобилност и студентски обмен, както и 
популяризира целите на Европейската квалификационна 
рамка. СРС подкрепя въвеждането на Регионалната стратегия 
за научни изследвания в Западните Балкани и Регионалното 
училище по публична администрация.

Приоритет на СРС е популяризирането на идеите за 
Общества основани на доверие, насочени към облекчаване на 
социалните отношения в региона и положителен профил на 
ЮИЕ като място на толерантност и богат човешки капитал. 
Особено внимание се отделя на развитието на гражданското 
общество и диалог, както и активното участие на младежите 
в тази насока. Развитието на културно сътрудничество и 
проекти за равенство на половете е от голямо значение за 
дълготрайна стабилност в региона.

Парламентарно сътрудничество
Основният партньор на СРС за парламентарно 
сътрудничество в ЮИЕ е базирания в София Регионален 
секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна 
Европа. Съвместно с Регионалния секретариат, СРС работи 
за активизиране на парламентарното сътрудничество на 
всички нива и действа като информационна мрежа между и за 
парламентите на региона.   

Брошура на Съвета за регионално сътрудничество

Изграждане на човешкия капитал и парламентарно сътрудничество

Албания*
Австрия*
Босна и Херцеговина*
България*
Канада
Съвет на Европа
Банка за развитие на Съвета на Европа
Хърватска*
Чешка република*
Дания
Европейска банка за възстановяване и развитие
Европейка Инвестиционна банка
Европейския съюз (ЕС), представляван от тройката, 
състояща се от Президентството на ЕС, Европейската 
комисия и Секретариата на съвета, както и 
Европейския парламент*
Федерална република Германия*
Финландия*
Франция*
Гърция*
Унгария*
Ирландия*
Италия*
Латвия*
Молдова*
Черна гора*

Организация на Северноатлантическия договор
Норвегия*
Организация за икономическо сътрудничество и 
развитие
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
Полша*
Румъния*
Сърбия*
Словакия
Словения*
Югоизточно-европейска инициатива за сътрудничество
Испания*
Швеция*
Швейцария*
Бившата югославска република Македония*
Турция*
Обединено кралство Великобритания 
Организация на обединените нации
Икономическа комисия на ООН за Европа
Програма на ООН за развитие
Временна администрация на ООН за мисията в Косово 
(ЮНМИК), от името на Косово, в съответствие с 
резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН*
Съединени американски щати*
Световната банка
*Членове на Борда на СРС

СРС вижда изграждането на човешкия капитал като основен елемент за 
цялостното развитие и сътрудничество в Югоизточна Европа.

Членове на СРС

сътрудничество, европейска и евроатлантическата интеграция в югоизточна европа


