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СПОРАЗУМЕНИЕТО 
СЕТА. ПОРЕДЕН 
НЕСПОЛУЧЛИВ ОПИТ 
ДА СЕ ПРИМИРЯТ 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ И 
ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Търговската политика на Европейския съюз трасира отношенията на съюза с 
другите части на света. Основите на самия ЕС са икономически и едва по-късно 
прерастват в политическо обединение на държавите. Днес търговията е зна-
чително по-свободна, отколкото преди един век. Средното равнище на митата 
вече е много ниско, с изключение на тарифите за някои отделни стоки. Поради 
това икономическите споразумения с големи държави като Съединените аме-
рикански щати и Канада имат по-силено изразен геополитически, отколкото 
търговски характер. Очаква се тези договори да станат модел за правилата на 
световната търговия в бъдеще и това е причината за огромния интерес към тях.
Тук няма да се спираме на геополитическите аспекти, особено след като про-
ектът за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТТИП) 
между ЕС и САЩ беше поставен „на трупчета“. Ще акцентираме върху ня-
кои измерения на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение 
между Европейския съюз и Канада1, което беше подписано и влезе в сила 
през септември 2017 г., макар все още да е в процес на ратификация. Към 
момента на съставяне на доклада осем държави членки са ратифицирали 
договора, хронологично: Латвия, Дания, Малта, Хърватия, Естония, Чехия, 
Испания и Португалия2.
В някои държави вероятно ще бъдат проведени и референдуми. Бурният об-
щоевропейски дебат за СЕТА почти не достигна до България на институцио-
нално и политическо ниво. Спорадичните обществени обсъждания на спора-
зумението преминаха в обстановка на незаинтересованост и формализъм от 
страна на държавните институции. Макар от началото на 2014 г. граждански 
организации да търсят и да настояват за информация, анализи и обсъждане, 
техният глас беше игнориран или неглижиран. Българското правителство взе 
решение да подпише договора неприсъствено, което означава, че обсъждане 
не е имало дори между министрите. Едно от редките изключения на инсти-
туционален дебат беше решението на президента Румен Радев да се обърне 
към Конституционния съд за тълкуване на начина, по който българският пар-
ламент може да ратифицира СЕТА (дали с обикновено или с по-голямо мно-
зинство). Вече повече от година съдът не е излязъл с решение. 
Единственото официално становище на по-високо равнище, което е публич-
но достъпно, е това на Икономическия и социален съвет на Република Бъл-
гария3 – т.нар. граждански парламент. В него са представени националните 
работодателски, синдикални и граждански организации.
Друг документ, който има амбицията да представя ефектите от СЕТА върху 
българската икономика, е изготвената от Европейската комисия брошура 
в осем страници, която има очевидно рекламно съдържание. Тя не засяга 
социалните, екологични и арбитражни аспекти на споразумението. А ико-
номическите факти, които имат характер на миниатюри, са погледнати през 
пожелателната лупа на привържениците на СЕТА.
За разлика от българския подход, който е лишен от всякаква експертност, 
Франция изготви обширен доклад4, разглеждащ влиянието на споразумение-
то върху околната среда, климата, здравето, селското стопанство. Документът 
е поръчан от министър-председателя и е изготвен от независима комисия, 
съставена от представители на научните среди, университетски преподаватели, 
експерти от държавни институции, френски специалисти от международни ор-
ганизации. В подготовката на доклада са изслушани допълнително 42-ма френ-
ски професионалисти с дългогодишен опит в различни икономически, правни, 
социални и трудови области, включително служители на Световната търговска 
организация. Текстът и заключенията на този документ заслужават изключи-
телно внимание. Авторите посочват както предимствата, така и недостатъците 
на договора. Не спестяват опасенията си от въздействието на СЕТА върху сел-
ското стопанство, безопасността на храните и околната среда като цяло.
1   Официалната абревиатура на споразумението е ВИТС, но в българското общество беше 

наложена английската абревиатура СЕТА, която ще ползваме и тук. 
2   Ратификация от държавите-членки http://www.consilium.europa.eu/en/documents-

publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017 
3   Потенциални социални, икономически, екологични и потребителски ефекти от 

всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и 
Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна (ВИТС) https://goo.gl/d5evNi 

4   Въздействието на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между 
Европейския съюз и Канада (ВИТС/CETA) върху околната среда, климата и здравето, 
Франция http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/
rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf 

Причините за нарасналия интерес 
към търговските споразумения мо-
гат да се обобщят с едно изречение 
от френския правителствен доклад: 
„Очакваните ползи от споразу-
менията за свободна търговия 
в миналото са били надценени 
от техните инициатори, разпре-
делените въздействия от тях са 
били силно подценени, а отри-
цателните външни последици 
са били просто игнорирани.“ На-
стоящият доклад акцентира върху 
очакваните негативи и недостатъч-
ната икономическа обосновка за 
приемането на СЕТА, като ползва за 
основа вече изготвеното становище 
на Икономическия и социален съвет 
на България и официалния френски 
доклад. С надеждата, че този път 
българските управляващи ще вник-
нат в това, което подписват от името 
на всички български граждани.

http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2016017
https://goo.gl/d5evNi
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/09/rapport_de_la_commission_devaluation_du_ceta_-_08.09.2017.pdf
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I. АРБИТРАЖ И 
РЕГУЛАТОРНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО – 
ЗВЯРЪТ Е ЖИВ

Характерен за този вид споразумения е живият им характер. С вече финал-
ните текстове на СЕТА се регламентира създаването на поредица механизми 
за регулаторно сътрудничество и хармонизация на законодателството, кои-
то всъщност непрестанно ще разширяват задълженията на двете страни по 
договора. Стига се до там, че на държавите членки на ЕС е вменено задъл-
жение да съобщават дори за законопроект, преди той да бъде внесен в пар-
ламентите на страните и преди да е преминало общественото обсъждане на 
проекта! За отбелязване е, че СЕТА внася новости в начина за постигане на 
хармонизация в областта на социалните и екологичните стандарти. Този вид 
дейност изглежда най-пагубен за автономията на договарящите се страни 
при разработването на тяхната социална нормативна база.

Този контрол на ранен етап дава възможност за ефективно въздействие от 
страна на лобисти на едрия бизнес и за заобикаляне на вътрешните демо-
кратични процеси. Европейският съюз или една държава са изложени на 
различни видове натиск и на риск от прилагане на стратегия за изтощение, 
целяща да бъдат принудени да се откажат от замислен регламент или значи-
телно да ограничат обхвата му. 

Авторите на френския доклад, който вече споменахме, се изразяват изключи-
телно внимателно, но и те подчертават, че динамичното измерение на спора-
зумението „съдържа известен брой неточности и дори поражда рискове“. 
И обръщат внимание върху състава на Форума за регулаторно сътрудничест-
во и специализираните комитети, в които не са определени никакви задъл-
жения за безпристрастност и никакви правила за представителство. В тях ще 
има представители на едрия бизнес, но не и представители на всички държа-
ви членки, които зависят от дейността на въпросния форум.

Една от най-чувствителните теми е регулацията на биотехнологиите. Спора-
зумението изглежда насърчава преговорите по тези въпроси. На този етап е 
трудно да се прецени как благосклонният към биотехнологии подход може 
да бъде съгласуван със сегашния режим на ЕС за лицензиране на ГМО. От 
една страна държавите членки запазват възможността си да ограничават 
или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) 
на своя територия. От друга страна те не могат да откажат регулаторно съ-
трудничество в тези области, не могат да откажат „диалог“ в областта на 
биотехнологиите. За амбицията на канадската страна да се възползва мак-
симално от механизма за регулаторно сътрудничество е показателен докла-
дът, представен на канадската Камара на общините през 2014 г.: „Един от 
най-обещаващите аспекти на споразумението е създаването на работна гру-
па, която ще разглежда проблемите, свързани с биотехнологиите, за да се 
гарантира, че няма да вредят на търговията.“

Сътрудничество, разбира се, трябва да се предвиди. Но неяснотите, широки-
ят достъп на лобисти, задължението за синхронизация дори на проектите на 
национални закони дават несправедлива преднина на корпоративните пред 
обществените интереси и водят до неглижиране на демократичните процеси 
и гражданското общество. Финалните текстове на СЕТА всъщност никога 
няма да бъдат финални. 

1. РЕГУЛАТОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ХАРМОНИЗАЦИЯ НА 
СТАНДАРТИ И РЕГЛАМЕНТИ

Механизмът за „регулаторно сътрудничество“ във СЕТА (глава 21) е от 
особено значение, тъй като страните са обвързани със задължението да 
се опитат постепенно да приведат своите регулации в съответствие с него. 
Както и да синхронизират новите нормативни разпоредби в отделните 
държави членки на ЕС с канадската страна.

Член 21.4 г): споделяне на предложе-
ните технически регламенти или на 
санитарни и фитосанитарни норма-
тивни актове, които може да имат 
въздействие върху търговията с дру-
гата страна, на възможно най-ранен 
етап, така че да може да се вземат 
предвид евентуалните коментари и 
предложения за изменения по тях;

Член 21.4 е): осъществяване на об-
мен на информация, на възможно 
най-ранен етап, относно обмисляни 
регулаторни действия, мерки или 
изменения.
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2. УСЪВЪРШЕНСТВАНИТЕ АРБИТРАЖИ

СЕТА включва преработен „Механизъм за решаване на спорове инвеститор  - държава“ („investor-to-state dispute 
settlement“ или ISDS). Нуждата от подобрения в арбитражния механизъм беше назряла отдавна и се случи под напора 
на гражданските протести срещу двете споразумения – ТТИП и СЕТА. Повод за общественото недоволство са липсата 
на прозрачност в преговорния процес, невъзможността дори на европейски депутати да прочетат текстовете на двата 
договора, както и информацията за множество дела, заведени от чужди инвеститори, с единствената цел корпорациите 
да компенсират загуби от недалновидните си бизнес решения чрез отсъдени от арбитражите санкции.

Основните промени, които залегнаха в СЕТА, са създаването на постоянен съд – Система за инвестиционен съд (СИС 
или съкратено от англ. ICS), фиксираният списък от 15 членове на съда и предвидената арбитражна инстанция, в която 
решенията може да се обжалват. Европейската комисия разглеждаше вариант СИС да се състои от съдии на пълна за-
етост, които не могат да имат странични ангажименти, но се отказа от тази идея. Членовете на съдийската колегия ще 
продължат да имат правото да заседават като арбитри и в други институции, което запазва възможността за конфликт 
на интереси.

Наднационалният съд дава възможност на инвеститори да търсят обезщетения от държава, без да прибягват до местни 
съдилища или след като са останали неудовлетворени от техни отсъждания. Решенията му не отменят актове на държава-
та, а определят парична компенсация за понесени от инвеститори щети в резултат на тези актове.

Съществува риск от недобросъвестно поведение на корпорациите, които преместват инвестициите си (или го правят 
само фиктивно), за да се възползват от ISDS клаузите. Такъв случай е посочен и в официалния доклад на френското пра-
вителство: Американска компания, действаща в Европа, която след появата на затруднения

в отношенията си с приемащата държава е решила да преструктурира инвестицията си чрез клон в Канада, с единстве-
ната цел да се възползва от глава осма на СЕТА в случай на жалба срещу ЕС. Този често срещан вид злоупотреби се кри-
тикува от съвременните арбитражни правораздавателни органи, но това не води до преустановяването им.

В текстовете на СЕТА, които се отнасят до арбитражите, изобилства от неясни формулировки, чиято интерпретация е оставена 
на арбитрите по делата. Такива са например разпоредбите, касаещи национализацията на дадена дейност или обществена 
услуга. В договора е заложена една резерва: „при редките обстоятелства, при които влиянието на дадена мярка или по-
редица от мерки е толкова сериозно, че тя изглежда очевидно прекомерна“. Изключително трудно е да се предвиди как 
формулировката от глава Осма за „прекомерност“ ще бъде изтълкувана от Съда.

a.	 брой	на	заведените	дела
Най-достъпната и всеобхватна база данни за ISDS дела е тази на Конференцията на ООН за търговия и развитие1. Пре-
гледът по години сочи, че броят на арбитражните искове се увеличава и вече са 855.

1   Investment Dispute Settlement Navigator http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS?status=1000 
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случай на жалба срещу ЕС. Този често срещан вид злоупотреби се критикува от съвременните 
арбитражни правораздавателни органи, но това не води до преустановяването им. 

В текстовете на СЕТА, които се отнасят до арбитражите, изобилства от неясни формулировки, чиято 
интерпретация е оставена на арбитрите по делата. Такива са например разпоредбите, касаещи 
национализацията на дадена дейност или обществена услуга. В договора е заложена една резерва: 
„при редките обстоятелства, при които влиянието на дадена мярка или поредица от мерки е толкова 
сериозно, че тя изглежда очевидно прекомерна“. Изключително трудно е да се предвиди как 
формулировката от глава Осма за „прекомерност“ ще бъде изтълкувана от Съда. 

a. Брой	на	заведените	дела	
Най-достъпната и всеобхватна база данни за ISDS дела е тази на Конференцията на ООН за търговия 
и развитие5. Прегледът по години сочи, че броят на арбитражните искове се увеличава и вече са 855. 

 

36,5% от тях са решени в полза на държавите, а 27,9% - в полза на инвеститорите. Но в общия случай 
разходите, независимо от изхода на делата, се поемат от държавите, което отново е възпиращ 
фактор при вземане на законодателни решения от страна на избраните от гражданите правителства. 

b. Разходи	
Известно е, че разходите за инвестиционни арбитражи могат да достигнат до значителни суми. 
Анализ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие6 за обществените ефекти на 
ISDS делата сочи, че средният размер на разходите по тях е между 8 и 10 милиона долара, но в някои 
случаи стига до 120 млн. долара. 

                                                             
5 Investment Dispute Settlement Navigator http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS?status=1000  
6 Pohl, J. (2018), “Societal benefits and costs of International Investment Agreements : A critical review of aspects and available 
empirical evidence”, OECD Working Papers on International Investment, 2018/01, OECD Publishing, Paris. 
http://dx.doi.org/10.1787/e5f85c3d-en  
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36,5% от тях са решени в полза на държавите, а 27,9% – в полза на инвеститорите. Но в общия случай разходите, неза-
висимо от изхода на делата, се поемат от държавите, което отново е възпиращ фактор при вземане на законодателни 
решения от страна на избраните от гражданите правителства.

http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS?status=1000
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b.	 разходи

Известно е, че разходите за инвестиционни арбитражи могат да достигнат до значителни суми. Анализ на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие1 за обществените ефекти на ISDS делата сочи, че средният размер на 
разходите по тях е между 8 и 10 милиона долара, но в някои случаи стига до 120 млн. долара.

И докато отделни международни арбитражни центрове съдържат механизми, които обезкуражават необосновани 
искове чрез пренасочване на свързаните с тях разходи към ищеца, то масовата практика не включва такива клаузи. 
Дори когато правителството се защити успешно, може да се наложи да понесе част от разходите, тъй като по прави-
ло те не се прехвърлят автоматично към ищеца. Правилата на Международния център за уреждане на инвестиционни 
спорове на Световната банка във Вашингтон например оставят свобода на арбитрите да решат какви и колко разходи 
да плати всяка от страните. И това зависи от множество фактори, включително от поведението на страните в рамките на 
съдебното производство.

В допълнение изследване2 сочи, че през 2014 г. 40% от исковете са подадени срещу развити държави, които се приемат 
за страни с добро управление като Австралия, Белгия, Канада, Германия, Гърция и Съединените щати. При тези дела 
компаниите настояват за компенсации в размер на десетки милиони долари.

c.	 заведени	срещу	българия	дела
Видно от данните, публикувани на сайта на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове на Световна-
та банка (ICSID) във Вашингтон3, срещу България в момента се водят 5 дела, три са приключени. Прави впечатление, че с 
изключение на първото, всички останали са заведени в последните седем години. Изглежда корпорациите все по-добре 
осъзнават възможността, която им дават арбитражите, да притискат правителствата и да ги принуждават да се откажат от 
взети решения за законови промени или налагане на регулации. Преписките по делата са секретни, данните за направените 
разходи са недостъпни, размерът на нанесените върху българския държавен бюджет финансови щети е неизвестен.

Последното дело е от началото на тази година. Информацията за него в български медии сочи, че един от инвеститорите 
в дружеството-ищец е Международната финансова корпорация (част от Световната банка)4. Тоест компания, в която 
инвестира Световната банка, съди България в арбитражен съд на Световната банка.

1   Pohl, J. (2018), “Societal benefits and costs of International Investment Agreements : A critical review of aspects and available empirical evidence”, OECD 
Working Papers on International Investment, 2018/01, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/e5f85c3d-en 

2   Diana ROSERT (2014), “The Stakes Are High: A review of the financial costs of investment treaty arbitration”, IISD, p. 2 and Table A1 http://www.iisd.org/
sites/default/files/publications/stakes-are-high-review-financial-costs-investment-treaty-arbitration.pdf 

3   Международен център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx 
4   Четвърта енергийна компания заведе дело срещу България във Вашингтон https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/28/3137855_chetvurta_

energiina_kompaniia_zavede_delo_sreshtu/ 

НОМЕР НА ДЕЛОТО ОТ ДАТА ИЩЕЦ ОБВИНЯЕМ СТАТУС

ARB/18/1 14 февруари 2018 г. ACF Renewable Energy Limited Република 
България Висящо

ARB/16/24 26 юли 2016 г. ČEZ, a.s. Република 
България Висящо

ARB/15/43 22 октомври 2015 г. State General Reserve Fund of the Sultan-
ate of Oman

Република 
България Висящо

ARB/15/19 26 май 2015 г. ENERGO-PRO a.s. Република 
България Висящо

ARB/13/17 19 юли 2013 г. EVN AG Република 
България Висящо

ARB/12/16 3 юли 2012 г. Novera AD, Novera Properties B.V. and 
Novera Properties N.V.

Република 
България приключено

ARB/11/3 20 януари 2011 г. Accession Eastern Europe Capital AB and 
Mezzanine Management Sweden AB

Република 
България приключено

ARB/03/24 19 август 2003 г. Plama Consortium Limited Република 
България приключено

http://dx.doi.org/10.1787/e5f85c3d-en
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/stakes-are-high-review-financial-costs-investment-treaty-arbitration.pdf
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/stakes-are-high-review-financial-costs-investment-treaty-arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/28/3137855_chetvurta_energiina_kompaniia_zavede_delo_sreshtu/
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/28/3137855_chetvurta_energiina_kompaniia_zavede_delo_sreshtu/
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/AdvancedSearch.aspx
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/18/1
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/16/24
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/43
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/15/19
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/13/17
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/16
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/11/3
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/03/24
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Примери за вредата от този тип арбитражи можем да проследим и вътре в страната:

▶ Компания, приватизирала „Български морски флот“, заведе иск срещу държавата в Арбитражния съд на Българската 
търговско-промишлена палата с настояване за промяна на приватизационния договор, макар че съгласно българското 
законодателство такъв договор не подлежи на преразглеждане. Въпросното арбитражно дело приключи с решение 
в полза на ищеца и предвиждаше загуби за държавата в размер на около 55 млн. лева. Впоследствие Върховният 
касационен съд отмени това решение с мотив, че арбитражът е надхвърлил компетенциите си и не е имал право да 
разглежда такъв казус. Ако се касаеше до друг договор, а не приватизационен, нямаше да има никаква възможност 
решението на арбитража към едната от работодателските организации да бъде отменено. Още една илюстрация как 
делата срещу България може да струват много на всички български граждани.

▶ Тъкмо заради сключени неизгодни договори в енергетиката с двe частни ТЕЦ в Маришкия басейн – AЕS и ContourGlobal, 
които са си осигурили преференциални изкупни цени на електроенергията и гарантирано от държавата изкупуване 
на продукцията им, преди няколко години работодателски организации организираха протести. Те, както и синдика-
тите, а също и голямата част от българските граждани, настояват тези договори да бъдат развалени. Комисията за 
енергийно и водно регулиране е подала искане до Европейската комисия да обяви, че тези договори представляват 
държавна помощ за частни компании, което е недопустимо съгласно законодателството на ЕС. Макар искането да 
е подадено още през 2014 г., решение все още не е взето или поне не е оповестено. А България не може сама да 
прекрати договорите, защото в такъв случай ще бъде изправена пред наднационален арбитражен съд и може да се 
наложи да плати милиарди левове компенсация.

▶ През 2000 г. ВиК услугите в София са отдадени на концесия за 25-годишен период. Състоянието на мрежата 
оттогава не се е подобрило, загубите не са намалели, а цената на водата днес е в пъти по-висока от заложената 
максимална граница в договора. Доклади на общината и публикации в медиите констатират множество източвания 
на дружеството чрез фиктивни разходи за инвестиции, „външни услуги“ и хонорари, които се калкулират в сметките 
на потребителите. Още през 2006 г. парламентарна комисия констатира неизпълнение на договора от страна на кон-
цесионера. 

▶ През 2012 г. бяха събрани 75 000 подписа с искане за организиране на местен референдум, в който гражданите да 
решат дали концесията да остане или общината да си върне контрола върху ВиК дейностите. Тогава Столичният 
общински съвет неправомерно отказа да се съобрази с подписката и през 2013 г. Софийският административен съд 
отмени общинското решение. В края на краищата Столичният общински съвет пак отхвърли искането за референдум 
с мотив, че страната можела да бъде осъдена да изплати компенсации в размер на 1 млрд. лева1.

d. клаузите	за	решаване	на	споровете	между	инвеститор	и	държава	накратко
„Като изключим очевидното ѝ геополитическо значение, ICS (арбитражният механизъм – бел. авт.) всъщност не е от 
полза в отношенията между Европейския съюз и Канада“, констатира докладът на френското правителство, публикуван 
през септември 2017 г. 

Доказателство, че механизъм за разрешаване на спорове между инвеститор и държава не е абсолютно необходим на 
такова ниво, са и множеството примери на търговски договори, които не съдържат подобни клаузи. В споразумението 
за свободна търговия, сключено през април 2014 г. между Австралия и Корея, откриваме класически механизъм за 
арбитраж. Той обаче липсва в най-новия договор на Австралия с Япония. По същия начин, ако Съединените щати по 
принцип държат на запазване на арбитража в договорите си за инвестиции, то те са се отказали от него през 2004 г. 
в споразумението за свободна търговия, което ги обвързва с Австралия, поради взаимното доверие, което двете 
държави изпитват една към друга. В този смисъл настояването за включването на тази клауза в СЕТА е показателно 
за ниското ниво на доверие между страните по споразумението.

СЕТА предоставя нова възможност за завеждане на дела на канадските инвеститори в Европа (и съответно, на 
европейските инвеститори в Канада), тъй като преди СЕТА не е имало инвестиционен договор между Канада и повечето 
страни членки на Европейския съюз. Всички видове мерки, които една договаряща се страна реши да приеме за защита 
на околната среда или здравето, могат, ако се считат за пораждащи вреди, да станат предмет на жалба: индивидуални 
мерки като например отказът да се издаде разрешително за експлоатация, мярка с общо приложение като закон, местна 
особеност или разпоредба. 

Критериите, които трябва да се спазват, не са съществено различни от произтичащите от европейското законодателство 
(право на защита и на справедливост, добра администрация и т.н.). Но арбитражните съдилища понякога са склонни да 
прилагат тези принципи фриволно, така че да се огради в много тесни рамки свободата на избор, предоставена на пуб-
личните органи при процеса на вземане на решения.

И докато наистина е малко вероятно държави като Франция, Германия или Канада да отстъпят назад в политиките 
си за обществено здраве или защита на околната среда под единствената заплаха от дела за спорове, завеждани от 
инвеститори, то не така стои въпросът при държава като България.

1  Няма лесен изход от калпавата концесия за „Софийска вода“ http://economix.bg/referendum-za-sofiiska-voda 

http://economix.bg/referendum-za-sofiiska-voda
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II. КОЛКО 
ИКОНОМИКА ИМА В 
ИКОНОМИЧЕСКОТО 
И ТЪРГОВСКО 
СПОРАЗУМЕНИЕ СЕТА

1. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ НА СЕТА

Следващите изводи, с посочени източници към тях, бяха част от официално 
становище на Икономическия и социален съвет (ИСС) – така нареченият 
граждански парламент на България, в който заседават представители на 
работодателските, синдикалните и гражданските организации. Становищата 
и позициите на ИСС се разпращат на Народното събрание, президента на 
Република България, Министерския съвет. Съветът следва отговорно 
и възможно най-обективно да представя разглежданите на неговите 
заседания теми, за да съдейства за изработване на национални мерки и 
позиции на България.

След няколко месеца съставяне на становището, последвано от безпреце-
дентен брой работни групи и заседания, следващите напълно официални 
данни и факти бяха изключени от първоначалния текст. Не беше взето пред-
вид и отворено писмо от голяма българска производствена фирма, в което 
бяха изразени нейните опасения от търговското споразумение. В крайна 
сметка документът, който претендира, че отразява и икономическите ефекти 
на СЕТА, не съдържа никакви икономически оценки и прогнози.

Европейската комисия възложи няколко анализа, които използват иконо-
метрични модели, за да оценят и предскажат ефектите на споразумението 
върху основни макроикономически показатели. Тези изследвания очертават 
няколко сценария за развитие, като тук посочваме само най-оптимистичните 
прогнози, които обаче са свързани с максимална либерализация на търго-
вията, почти пълно премахване на митата и на „нетарифните бариери“, както 
евфемистично са наричани държавните регулации и стандарти. Никое от тях 
не се наема да изчисли ефектите по отделни страни членки, като по този на-
чин неглижира очевидната тежест на едни и пълната невидимост на други 
държави в търговската картина.

Всички прогнози за ефекта от СЕТА, които Европейската комисия съобща-
ва, са направени на базата на търговската част от споразумението. Те не 
обхващат ефектите от трудните за предсказване инвестиционни потоци. 
През 2008  г. изследване1, поръчано от ЕК, оповестява, че БВП на съюза ще 
нарасне с до 11,6  милиарда евро (0,08% ръст) при подписване на договор 
за свободна търговия с Канада2. В друг, отново поръчан от Комисията ана-
лиз3, се прогнозира ръст от 0,02-0,03% на БВП и аналогичен ръст на запла-
тите. През юни 2016 г. комисарят по търговията г-жа Сесилия Малмстрьом 
в отговор на парламентарен въпрос заявява, че последните изследвания 
сочат, че най-оптимистичният сценарий е за 0,01% ръст на брутния вътре-
шен продукт на Европейския съюз.4 Последният анализ от 2017 г. вече не 
цитира проценти, а само абсолютна сума. В проценти обаче тя не се раз-
личава съществено от горецитираните прогнози, но милиардите привидно 
звучат по-внушително.

Очаква се износът на ЕС за Канада да се увеличи с 24,3%. Графикът на СЕТА 
предвижда за седем години почти всички мита да отпаднат. Така европей-
ският бизнес ще спести от мита 470 млн. евро годишно (1,6-2,1% редук-
ция на ефективното обмитяване), а държавните бюджети на ЕС ще изгубят 
158  млн.  евро от мита върху канадски стоки5.

Официални очаквания на ЕК за ръст на БВП 0,01%-0,08% показват труд-
ностите да се прогнозира конкретен икономически ефект от споразумението 
на фона на флуктуациите в глобалната икономика и далеч по-големия обмен 
с трети страни. Други, непоръчани от ЕК прогнозни модели, допълнително 
вземат предвид и динамични фактори като отклоняването на търговски по-
тоци вътре в ЕС и промяната в безработицата. Те показват не увеличение, а 
намаление на националния доход в ЕС с 0,49%, както и на работните места 
с 200 хиляди и на доходите (между 316 и 1331 евро годишно за отделните 
държави членки). 6

1   Assessing the costs and benefits of a closer EU-Canada economic partnership  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/october/tradoc_141032.pdf 

2  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-573_en.htm 
3   A Trade SIA Relating to the Negotiation of a Comprehensive Economic and Trade Agreement 

(CETA) Between the EU and Canada http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/september/
tradoc_148201.pdf 

4   Answer given by Ms Malmström on behalf of the Commission http://www.europarl.europa.eu/
sides/getAllAnswers.do?reference=P-2016-002914&language=EN 

5   CETA – Обобщение на финалните резултати от преговорите http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2014/december/tradoc_152982.pdf Оценка на база данни от 2009-2011 г.

6  http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/CETA_simulations.html
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Официални всеобхватни анализи за ефектите на СЕТА върху България няма. За да оценим очаквания ефект върху трудо-
вите възнаграждения на база на поръчаните от Европейската комисия изследвания, според които заплатите ще нарас-
нат подобно на БВП, налагаме горните темпове на растеж върху българските мащаби с всички условности на механично-
то пренасяне на европейски величини към българската реалност. При средна месечна заплата в България за декември 
2017 г. в размер на 1123 лв., увеличението при различните сценарии след седем години ще бъде между 0,11 лв. и 0,90  лв. 
Българският износ към Канада, който понастоящем е в размер на приблизително 40 млн. евро (2017 г.), би нараснал с 
9,7 млн. евро. През последните години той е между 0,18-0,5% от целия ни износ и за 2017 г. се нарежда на 43-то място. 
Скромният дял на Канада сред търговските ни партньори се обяснява с географски причини и не може да се очаква 
съществено да се промени. Отново пренасяйки общоевропейските прогнози върху мащаба на нашия износ за Канада, 
износителите биха спестили около 545-743 хил. евро.

Очакваните от Комисариата по търговия резултати от СЕТА са за създаване на достойни работни места, балансирано 
нарастване на доходите и разширяване на възможностите за предприемачество. Прогнозните иконометрични симула-
ции, поръчани от ЕК, са неутрални спрямо фактора „заетост“ още в изходните си допускания (т.е. приемат изначално, 
че след периода на структурни промени, тя ще се върне на нивото преди тях). Някои последни изследвания предричат 
по-скоро отрицателен ефект – загуба на работни места в ЕС и намаление на сумарните доходи от труд и капитал на 
един работещ.7

2. ИКОНОМИЧЕСКА ТЕЖЕСТ НА КАНАДА ЗА БЪЛГАРИЯ – ТЪРГОВСКИ ПОТОЦИ

Канада не е сред традиционните търговски партньори на България. Причините затова, според Министерство на ико-
номиката8, са: географската отдалеченост, непознаването на двете икономики и пробойни в нормативната рамка. Въ-
преки привлекателната за чужди инвеститори бизнес среда – нисък корпоративен данък, ниски данъци върху дохо-
дите и осигурителни плащания, най-ниските заплати в Европейския съюз, инвестициите от Канада са малобройни. По 
изчисления на Българската агенция за инвестиции за период от двадесет години (1996-2016 г.) канадските вложения 
в България са в размер на едва 61 млн. евро, което поставя северноамериканската държава на 47-мо място сред чуж-
дите инвеститори у нас.

Външнотърговските потоци също не са впечатляващи. Следващата графика показва какъв е делът на износа към Ка-
нада за периода 2000-2017 г. Най-значим, доколкото може да е значим износ под един процент, е бил експортът през 
далечната 2000 г. Последната година, през която СЕТА влезе в сила, изнесената към тази държава българска продукция 
бележи абсолютното дъно за осемнадесет години – 0,16%.

7  http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/CETA_simulations.html 
8   Министерство на икономиката, Търговско-икономически отношения между Република България и Канада http://www.mi.government.bg/bg/

themes/kanada-186-0.html 
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и пробойни в нормативната рамка. Въпреки привлекателната за чужди инвеститори бизнес среда – 
нисък корпоративен данък, ниски данъци върху доходите и осигурителни плащания, най-ниските 
заплати в Европейския съюз, инвестициите от Канада са малобройни. По изчисления на Българската 
агенция за инвестиции за период от двадесет години (1996-2016 г.) канадските вложения в България 
са в размер на едва 61 млн. евро, което поставя северноамериканската държава на 47-мо място 
сред чуждите инвеститори у нас. 

Външнотърговските потоци също не са впечатляващи. Следващата графика показва какъв е делът на 
износа към Канада за периода 2000-2017 г. Най-значим, доколкото може да е значим износ под 
един процент, е бил експортът през далечната 2000 г. Последната година, през която СЕТА влезе в 
сила, изнесената към тази държава българска продукция бележи абсолютното дъно за осемнадесет 
години – 0,16%. 

Данни: НСИ 

a. Основни	групи	стоки
Основните пет групи стоки, които изнася България към Канада, се променят всяка година. Това е 
нормално с оглед на факта, че обемите са нищожни и минимална промяна води до пренареждане 
в класацията. Затова ще разгледаме само последната отчетна година по групи стоки. 

ü „Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или
апарати“. Почти 12% от износа през 2017 г. се пада на тази група стоки, което в абсолютна
стойност означава 4,7 млн. евро. Основната част от износа в групата е на „Хидравлични
машини и двигатели“ с код 841229 и обем малко под 2 млн. евро.

ü „Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове;
индустриални или медицински растения; слама и фуражи“. Тук са 10% от експорта към
Канада или 4 млн. евро. Абсолютен превес в групата имат семената от слънчоглед.
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ДЯЛ НА ИЗНОСА КЪМ КАНАДА ОТ ЦЕЛИЯ ОБЕМ НА БЪЛГАРСКИЯ ИЗНОС

Данни: НСИ
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a.	 основни	групи	стоки
Основните пет групи стоки, които изнася България към Канада, се променят всяка година. Това е нормално с оглед на 
факта, че обемите са нищожни и минимална промяна води до пренареждане в класацията. Затова ще разгледаме само 
последната отчетна година по групи стоки.

	„Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати“. Почти 12% от износа 
през 2017 г. се пада на тази група стоки, което в абсолютна стойност означава 4,7 млн. евро. Основната част от износа 
в групата е на „Хидравлични машини и двигатели“ с код 841229 и обем малко под 2 млн. евро.

	„Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински 
растения; слама и фуражи“. Тук са 10% от експорта към Канада или 4 млн. евро. Абсолютен превес в групата имат 
семената от слънчоглед.

	„Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на 
звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези 
апарати“. Групата стоки съставлява 9,6% от износа към северноамериканската държава. За да конкретизираме, ос-
новната стока тук са електронните интегрални схеми.

	На четвърто място е група „Облекла и допълнения за облеклата, различни от трикотажните или плетените“ със 7,85%. 
Огромната част от тях се пада на експорта на дамски дрехи – костюми, сака, рокли, поли, ризи.

	Петото място, на минимална разлика от предишната група, се заема от група „Оптични, фотографски или кинемато-
графски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико хирургически инструменти и 
апарати; части и принадлежности за тези инструменти или апарати“ с обеми малко над 3 млн. евро за 2017 г. Износът 
тук се оформя от оптични влакна и лещи, медицински, хирургически, зъболекарски инструменти.

Сред така изброените стоки устойчив ръст има само при семената от слънчоглед. Донякъде положителни тенденции през 
последните 3-4 години се забелязват също при електронните интегрални системи и оптичните влакна. Пиковата година 
за българския износ към Канада е 2012-а. През тази, както и през следващата година, огромна част от резултатите се 
дължат на износ от група „Руди, шлаки и пепели“. Очевидно без суровините, които носят ниска добавена стойност, екс-
портът се свива три пъти. А анализът на такива обеми няма особен икономически смисъл.

b.	 конкурентоспособност	на	българския	износ
Основният показател, който се ползва масово, е индексът на Баласа – индекс на сравнителните конкурентни предимства. 
При него се взимат предвид делът на износа на една стока в рамките на страната и като дял от световния износ. Индексът 
на Лафей е по-прецизен, тъй като отразява и вноса. Тук ще ползваме комбинацията от двата индекса за по-прецизен 
преглед на конкурентността на българската икономика.

ИНДУСТРИЯ Експорт в 
хил. евро

Нетна 
търговия

Специализация 
индекс на 

Баласа

Специализация 
индекс на 

Лафей

74 мед и изделия от мед 1 547 358 1 120 935 8,7 2

10 житни растения 1 016 274 954 443 7,2 2

12 маслодайни семена и плодове; разни видове 
семена, семена за посев и плодове; индустриални 
или медицински растения; слама и фуражи

668 152 503 246 5,1 1

70 стъкло и изделия от стъкло 389 134 260 355 3,9 1

62 облекла и допълнения за облеклата, различни 
от трикотажните или плетените 844 878 589 466 2,6 1

61 облекла и допълнения за облекла, трикотажни 
или плетени 645 987 366 183 2 1

94 мебели; медицинска и хирургическа 
мебелировка; спални артикули и други подобни; 
осветителни тела, неупоменати, нито включени 
другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, 
светлинни указателни табели и подобни артикули; 
сглобяеми конструкции

574 094 312 019 1,7 1

Източник: Trade Competitiveness Map
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Горната таблица показва групите стоки, в които България има конкурентни предимства през 2016 г. и според индекса на 
Баласа, и според индекса на Лафей. Числата пред наименованията на групите показват кода от Комбинираната номен-
клатура.

При обстоен преглед на стоките, в които България има конкурентно предимство, е видим превесът на такива с ниска 
добавена стойност и ресурси, чиято обработка до крайния продукт очевидно се извършва на чужда територия, където 
се реализира и по-високият потенциал на изнесения материал. За съжаление, в стоки като хидравлични машини и дви-
гатели, електронни интегрални системи и медицински изделия България не показва значими сравнителни предимства, 
което показва, че няма особени неусвоени перспективи в тази област, които биха могли да се развият след сключване на 
търговското споразумение между ЕС и Канада.

c.	 направления	и	тенденции	на	българския	износ	на	стоки
Традиционно огромна част от експорта е насочен към държави от Европейския съюз. През 2017 г. 2/3 от българските 
стоки са изнесени към европейски партньори. Ако ги разгледаме не в съвкупност, а по страни, Канада има по-голяма те-
жест като търговски партньор на България само от четири от държавите членки – Естония, Малта, Люксембург и Латвия. 

Графиката илюстрира обемите на износа през последната отчетна година по основни партньори. Превесът на европейските 
държави е израз на географската близост и сближените нормативни изисквания. Въпреки това сред най-значимите за 
българския експорт страни са и държави извън ЕС като Руската федерация и Китай. А Канада е едва на 43-то място.

Най-показателен за ефектите върху икономиката на страната е не износът, а нетният износ, който отразява и входящите 
търговски потоци. През периода 2000-2017 г. само три години бележат положителен нетен износ, т.е. увеличават 
брутния вътрешен продукт на България. Най-благотворни за икономиката на страната са отношенията с Белгия, Гърция 
и Франция. Положителен и значим е нетният експорт и с Турция, макар че е извън Европейския съюз. Традиционно 
високо и отрицателно е търговското салдо с Руската федерация, но това се дължи на факта, че този партньор е основният 
ни енергиен доставчик. Извън природните предопределености износът ни към Русия се е удвоил през 2017 г., което е 
положителна тенденция.

Къде е Канада? Страната – партньор по споразумението СЕТА е едва 43-ти партньор на България за последната отчетна 
година. И не е сред водещите дестинации за износ на нито една от произвежданите у нас групи стоки.

Къде е Европейския съюз за Канада? Нейн основен търговски партньор, без никаква конкуренция, са Съединените 
американски щати със 76% от износа и 52% от вноса на стоки. На трето място сред дестинациите на канадския експорт 
е Великобритания с 3,3%, но тя напуска ЕС. От европейските държави, които внасят продукцията си в Канада, само Гер-
мания се появява в челната петорка с 3,2% от целия внос на северноамериканската страна. За Канада България просто 
не съществува. Както и обратното.
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94 мебели; медицинска и 
хирургическа мебелировка; спални 
артикули и други подобни; 
осветителни тела, неупоменати, нито 
включени другаде; рекламни лампи, 
светлинни надписи, светлинни 
указателни табели и подобни 
артикули; сглобяеми конструкции 

574 094 312 019 1,7 1 

Източник: Trade Competitiveness Map 

Горната таблица показва групите стоки, в които България има конкурентни предимства през 2016 г. 
и според индекса на Баласа, и според индекса на Лафей. Числата пред наименованията на групите 
показват кода от Комбинираната номенклатура. 

При обстоен преглед на стоките, в които България има конкурентно предимство, е видим превесът 
на такива с ниска добавена стойност и ресурси, чиято обработка до крайния продукт очевидно се 
извършва на чужда територия, където се реализира и по-високият потенциал на изнесения 
материал. За съжаление, в стоки като хидравлични машини и двигатели, електронни интегрални 
системи и медицински изделия България не показва значими сравнителни предимства, което 
показва, че няма особени неусвоени перспективи в тази област, които биха могли да се развият след 
сключване на търговското споразумение между ЕС и Канада. 
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1   НСИ, Износ, внос и търговско салдо на България по групи страни и основни страни партньори през периода януари – 
ноември 2016 и 2017 година https://goo.gl/H1oSNJ

https://goo.gl/H1oSNJ
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III. УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ

Околната среда, безопасността на храните и селското стопанство са акценти 
на публикувания през септември 2017 г. доклад на независима комисия от 
учени, експерти и университетски изследователи, поръчан от министър-пред-
седателя на Франция. Сред поставените цели е и „да бъдат формулирани 
препоръки за мерки за противодействие на очакваните отрицателни 
ефекти“. Показателно е, че една от най-големите икономики в Европа се 
подготвя да предприеме стъпки за минимизиране на някои негативи, докато 
в България дебатът стига само до изводи кой е и кой не е европеец в дос-
татъчна степен, в зависимост от това дали приема безрезервно или отправя 
аргументирани критики към договорите за свободна търговия.

Тук ще изведем само основни акценти, които още не са станали част от деба-
тите по темата в България. 

1. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Европейският съюз забранява да се дават химикали на здрави животни. С ог-
лед на съмнения за странични ефекти върху човешкото здраве от хор мо ните 
и рактопамина, използването на тези продукти също е забранено в ЕС. Тук 
най-ясно се вижда размитият характер на принципа за предпазливост в спо-
разумението – докато тези съмнения не бъдат недвусмислено доказани като 
основателни чрез провеждане на дългогодишни научни изследвания, то 
продуктите следва да бъдат допуснати до европейския пазар. Но, за да се 
проявят някои вредни въздействия, са нужни години. За съжаление, в СЕТА 
не е упоменато нищо по въпроса и за хуманното отношение към животните, 
за тяхното хранене (за употребата или неупотребата на животинско брашно), 
както и за употребата на антибиотици като стимулатори на растежа.

По проблема с хормоните на растежа, използвани в животновъдството, ЕС 
вече беше осъден от САЩ и Канада. Арбитражът на Световната търговска 
организация реши делото в полза на държавите от Северна Америка като 
им позволи да наложат ответни мерки, които струват на държавите от ЕС 116 
млн. долара. През 2009 г. двете спорещи страни сключиха споразумение, по 
силата на което Съединените щати спряха ответните мерки, а ЕС отвори квота 
за 20 000 тона говеждо месо, напълно освободени от мита, увеличена впо-
следствие до 48 200 тона. Тъй като от нея обаче се възползваха и други дър-
жави, в края на 2016 г. САЩ инициираха процедура за повторно въвеждане 
на ответните мерки. 

СЕТА предоставя възможност на Канада да използва и фактори на растежа, 
съдържащи антибиотици. Освен като фактори на растежа, те се включват 
в храните на животните, за да се избегнат и разходи, причинени от възник-
ване на болести. Антибиотиците позволяват също да се съкрати времето на 
угояване на едрия рогат добитък. Канада не планира да забрани след време 
синтетичните факторите на растеж, което означава, че европейският пазар 
трябва да приеме и месо от отглеждани с химикали животни.

Канадската законодателна уредба разрешава изплакването и обработката 
с хлор на говеждото и пилешко месо, което е забранено в Европа. Съвсем 
неотдавна, през юни 2017 година, Канада съобщи, че смята да внесе искане 
за разрешение да използва лимонена и пероксиоцетна киселина. 

Канада е далеч зад Съединените щати, Европейския съюз или Австралия по 
отношение на екологичните закони и политики. Относно пестицидите, Ка-
нада разрешава употребата на 46 активни вещества, които са отдавна 
забранени в другите страни. Максималните разрешени граници на остатъ-
ците от пестициди в хранителните продукти свидетелстват за много по-ниска 
взискателност в Канада в сравнение с ЕС.

Европа и Северна Америка се раз-
личават генерално по прилаганите 
подходи към общественото здраве. 
В Европейския съюз основен е т.
нар. „принцип на предпазливост“  – 
един продукт получава достъп до 
пазара, само ако е доказана негова-
та безвредност. Не така стоят неща-
та в Канада (и САЩ). Вероятно за да 
се постигне компромис, европей-
ските преговарящи са пожертвали 
този принцип и той не е посочен 
експлицитно в СЕТА. Тълкувателни-
ят инструмент към основния текст 
на СЕТА уточнява, че „Европейският 
съюз и неговите държави членки, 
от една страна, и Канада, от друга 
страна, потвърждават задълже-
нията за предпазливост, поети в 
рамките на международни споразу-
мения“, което обаче е недостатъчна 
гаранция, че принципът на пред-
пазливостта ще продължи да бъде 
прилаган безпроблемно в ЕС.

По-конкретно, що се отнася до са-
нитарните и фитосанитарните мер-
ки, практиката за установяване 
на еквивалентност, предвидена в 
глава пета и член 5.6 на споразу-
мението, поражда въпроси. Тя се 
основава на приемането от страна 
на вносителя на санитарните и фи-
тосанитарни мерки, които прилага 
износителят. Това приемане тряб-
ва да се основава на „обективното 
доказване“ от последния на „под-
ходящо“ за страната-вносител и 
за нейните действащи регламенти 
равнище на защита. Как точно се 
обоснована „подходящият” харак-
тер на мерките, не е ясно.
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През април 2016 г. канадски производители на соя изпращат официално писмо до председателя на Европейската ко-
мисия Жан-Клод Юнкер1 с настояване спешно да бъдат одобрени и допуснати до европейския пазар три генетично мо-
дифицирани соеви продукти. Председателят на асоциацията Soy Canada задава поредица гневни въпроси, сред които 
и следният: „Призоваваме Европейската комисия да обясни официално защо продължава да бави одобрението на 
тези три ГМО продукта и защо не изпълнява поетите в преговорите за СЕТА ангажименти“. Това се случва месеци 
преди подписването на споразумението и година и половина преди то да влезе в сила. Отглеждането на ГМО е разре-
шено още от 1995 г. в Канада. Това беше и първата страна, която разреши пускането на пазара на генетично изменена 
сьомга от 2017 г. Ако ЕС се съгласява с такива искания, това би могло в крайна сметка да постави под въпрос европей-
ския модел за безопасност на храните.

2. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всички изброени подходи за отглеждане на животните и обработка на месото в Канада, което вероятно ще бъде внесено 
в Европа, повдигат въпроса и за адекватния контрол на качеството на доставките. 

Очакваното увеличаване на канадския износ на говеждо и свинско месо ще повдигне въпроса за капацитета на санитар-
ните власти и в Канада, и в ЕС да осигуряват качествен контрол. Споразумението СЕТА предвижда ограничена програма 
за физически проверки над вноса на живи животни и продукти от животински произход – по общо правило досега се 
прилага контрол на над 20% от партидите месо, по силата на договора между ЕС и Канада вече ще се прове-
ряват едва 10% от тях. 

Заслужава да се отбележи, че наскоро рактопамин беше открит при внос на канадско месо в Китай и при бразилско и 
американско месо в Русия. Както и че българските инспекции и в момента работят в условия на тежък недостиг на ма-
териали за проверки, недостатъчен персонал, лаборатории без необходимото оборудване. Това доведе до разцвет на 
частните лаборатории, върху чиято дейност има много въпросителни. 

При увеличаване на заплахите за безопасността на храните и същевременно занижения контрол на вноса, единственото 
решение е потребителят да бъде информиран какво и откъде купува. Това може да се постигне с поставяне на етикети, 
в които е записано как е отглеждано животното и с какво е хранено (eвропейският потребител е чувствителен дори към 
начина на умъртвяване).

В тази връзка трябва да се има предвид, че Съединените щати са били призовани от Канада пред Органа за уреждане на 
споровете на СТО, след като през 2009 г. въвеждат система на етикетиране, посочваща страната на произход. Вследствие 
на загубеното дело САЩ променят етикетирането и през 2013 г. въвеждат нова система от вида „родено, отгледано, 
заклано“. Канада и Мексико завеждат ново дело за неспазване на принципа за недискриминация, което САЩ пак губят. 
Този пример ясно доказва, че Канада систематично се бори против етикетирането и правото на потребителя да 
прави информиран избор.

3. КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

Главите от споразумението, посветени на околната среда, не предвиждат никакви обвързващи задължения за двете 
страни въпреки очевидния факт, че се очаква засилване на търговските и транспортните потоци помежду им, което ще 
доведе до увеличаване на вредните емисии в атмосферата. Повечето от разпоредбите, свързани със защитата на здра-
вето и околната среда, включени в СЕТА, не налагат допълнителни задължения на договарящите се страни. Много от тях 
имат само пожелателен характер, неясни са или са с изключително общо съдържание.

Формулировките по отношение на околната среда силно наподобяват тези, които се отнасят до защитата на труда.  
Чл. 24.12 например гласи: “сътрудничеството се осъществява посредством дейности и инструменти, сред които може 
да фигурират технически обмен, обмен на информация и на най-добри практики, изследователски проекти, проучва-
ния, доклади, конференции и работни семинари“. И докато по отношение на екологията и труда СЕТА просто призовава 
предприятията да се съобразяват с добрите практики, то защитата на инвеститорите е много по-солидно подкрепена с 
регулаторното сътрудничество и механизма за съдене на държави. За обществото – доклади и семинари, за корпо-
рациите  – стотици милиони долари компенсации.

Основната причина за въздържанието на Канада да работи активно по въпросите на климата е изобилието на сурови 
петролни ресурси, с които тя разполага. 90% от този петрол се извлича от битуминозните пясъци. Неговото добиване 
и използване поражда обем от газове с парников ефект, който е с 41% по-голям от този при добив на барел петрол по 
класическия метод.

Вече сме свидетели на поредица арбитражни дела, в които държавите са съдени, поради взети от тях решения за за-
щита на природата. Нищо в споразумението не гарантира, че и бъдещи екологични разпоредби няма да бъдат оспорени  
съдебно. Както вече беше споменато, съществува и риск от автоцензура, която да възпира държави, които иначе биха  

1   Soy Canada призовава Европейския съюз да изпълни поетите ангажименти в преговорите за CETA http://soycanada.ca/soy-canada-calls-on-the-
european-union-to-honour-commitments-in-ceta-negotiations/ 

http://soycanada.ca/soy-canada-calls-on-the-european-union-to-honour-commitments-in-ceta-negotiations/
http://soycanada.ca/soy-canada-calls-on-the-european-union-to-honour-commitments-in-ceta-negotiations/
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искали да приложат амбициозни политики в областта на околната среда, да го направят поради страх от дела, които са 
свързани с разоряващи разходи. СЕТА очертава предизвикателства пред нови политики, по които вече текат дебати в 
рамките на ЕС като например:

	не е сигурно, че споразумението ще позволи облагане с въглероден данък при пресичане на границите;

	според официалния френски доклад, през 2017 г. Комисията по земеделие към Европейския парламент приема изме-
нение, което гласи: “на целите на Общата селскостопанска политика трябва да се даде приоритет в сравнение с всички 
правила на ЕС в областта на конкуренцията”. Създаването на устойчиви местни системи на хранително-вкусовата про-
мишленост, които свързват потребители и производители, би ограничило необходимостта от преработка и превоз на 
хранителни продукти. Всички тези усилия и инициативи може да бъдат прекратени с окончателното влизане в сила 
на СЕТА.

4. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

ЕС и Канада са предвидили многобройни изключения за услугите от обществен интерес (в сферите на 
комуналните услуги, здравеопазването, образованието, социалната защита и т.н), така че те да се 
предпазят от принудителна либерализация. Но няма консенсус относно това какво определя една услуга 
като публична: в по-развитите държави публичният сектор е широк, в страни със слаби икономики – об-
щественият сектор е минимизиран.

Два са основните рискове, пред които СЕТА изправя запазването на обществения характер на услугите:

	Заложеният в споразумението ratchet механизъм позволява само разширяване на либерализацията, но не и обра-
тно  – връщане на публични услуги в обществени ръце.

	СЕТА възприема подход на “негативния списък”. Той се различава съществено от традиционните до момента спора-
зумения на Европейския съюз, които се основават на система от положителни списъци, при която страните изрично 
изброяват секторите и подсекторите, към които поемат задължение да бъдат отворени за конкуренция. От гледна 
точка на здравето и околната среда, избраният подход е по-рисков, отколкото подхода с положителен списък.

В цял свят регулациите на публичните услуги са били цели на исковете инвеститор-държава. Когато в отговор на иконо-
мическата криза от 2001-2002 г. Аржентина замразява цените на комуналните услуги, за да гарантира достъпа на хората 
до електроснабдяване и водоснабдяване, тя е подложена на многобройни съдебни дела. Естония се защитава срещу иск 
за 90 млн. евро, заради отказа да повиши цените за водоснабдяване. А на Словакия вече е наредено да плати 22 млн. 
евро плюс лихвата и съдебните разноски като компенсация, защото правителството ревизира политиките за приватиза-
ция на здравеопазването на предишната администрация.

Трудно е да бъдат изброени всички възможни области, към които могат да бъдат проявени апетити за либерализация, 
но ще посочим още едно слабо място. Във връзка със CETA единадесет страни членки на ЕС (Белгия, Кипър, Дания, 
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия, Испания и Великобритания) не са защитили от либерализа-
ция дългосрочните грижи за възрастни хора, като например домовете за тях. Пример за щетите, които може да бъдат 
нанесени, е нерегулираната продажба и обратен лизинг на оператора на старчески домове Southern Cross. Структурата е 
доведена до банкрут, предизвиквайки паника за домовете на хиляди възрастни хора.
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IV. ИЗВОДИ И 
ПРЕПОРЪКИ

Ако все пак българските власти откажат да се вслушат в предупреждени-
ята на експертите и гражданското общество, следва поне да предприемат 
действия, с които да намалят потенциалните щети. Становището на Иконо-
мическия и социален съвет на Република България и доклада до френския 
министър-председател посочват някои възможни мерки в тази насока:

	преди ратификацията да се приеме тълкувателна декларация, уточнява-
ща смисъла, който България възнамерява да придаде на разпоредбите 
или механизмите, чийто обхват не е достатъчно ясен в споразумението и 
дава твърде широки възможности за интерпретации;

	специален национален мониторингов борд да следи влиянието на СЕТА 
върху чувствителни теми като например нови технологии за получаване 
на генетично модифицирани сортове, промени в регулацията на продукти 
за растителна защита, социални регламенти;

	да се подсили значително граничния контрол по безопасност на храните;

	да настоява за коректно етикетиране на произхода и начина на отглежда-
не на животните и растенията;

	България да настоява за право на отказ на инвестиции, когато те поставят 
под риск опазването на околната среда и достъпността на публичните ус-
луги;

	да изиска категорични гаранции за спазване на екологични, социални и 
трудови стандарти от страна на корпорациите, равностойни на гаранциите 
за защита на инвестициите;

	да настоява за представителство във всички новосформирани по силата 
на СЕТА комитети;

	съблюдаване на интересите на българските производители чрез създава-
не на възможности за запазване и развитие на насърчителните мерки за 
българско производство и потребление на български стоки;

	да предоговори и отмени текстовете за защита на инвеститорите, които са 
били механично включени в подписаните двустранни търговски договори 
от 90-те години на ХХ век и следващото десетилетие, за да се защити от 
глобалната вълна от „капризни искове“ и от тенденцията за привилегиро-
ване на външните стопански субекти спрямо вътрешните.

Либерализацията на търговията не винаги е фактор за нетно увеличение на 
общото благосъстояние. Но неопитомената либерализация почти винаги 
е фактор за нанасяне на тежки екологични, социални, дори икономически 
щети, които се понасят от цялото общество.

Анализът на ОИСР „Обществени 
ползи и разходи от международни-
те инвестиционни споразумения“, 
който беше засегнат в първата част 
на настоящия документ, подчерта-
ва, че:

▶ Социалните ползи и разходи 
могат да бъдат оценени за об-
ществото, само когато то е раз-
глеждано в съвкупност. Същест-
вуващите проучвания до голяма 
степен пренебрегват разпреде-
лението вътре в дадена страна, 
а често дори изследват група от 
държави като цяло. Същевремен-
но ефектите, каквито и да са те, се 
разпределят неравномерно меж-
ду отделните групи граждани. 
Накратко, при липса на адекват-
ни мерки за преразпределение 
на богатството международните 
търговски споразумения водят до 
увеличаване на неравенството 
в обществата.

▶ Възможно е трети държави да 
бъдат засегнати от действието на 
договорите и да загубят инвести-
ции. Например, компания от дър-
жава, която не е страна по спора-
зумението, може да се възползва 
от клаузата за защита на инвести-
торите, като се премести в някоя от 
страните, в които тази клауза е в 
сила.

▶ Няма никакви емпирични до-
казателства, че международ-
ните търговски споразумения 
носят социални ползи за граж-
даните.

Настоящия доклад показва по категоричен начин, че няма 
сигурни съществени ползи за икономиката в следствие на 
СЕТА. Максималният ръст, който евентуално може да се оч-
аква според прогнозите е в размер на 0,01% от БВП. В съ-
щото време споразумението крие редица рискове в други 
сфери. А когато няма доказателства за ползите – социални и 
икономически, но са налице редица рискове за екологията, 
безопасността на храните, трудовия пазар и публичните услу-
ги, нищо не налага България да ратифицира Всеобхватното 
икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада. 
Същото би било неправилно и неприемливо.
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