
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 4/2018 

 

Уважаеми читатели,  

Екипът на „C.R.E.A.M. България“ Ви 

пожелава приятно четене на нашия 

месечен информационен бюлетин, 

представящ редица възможности за 

финансиране и съдържащ интересни 

новини от България и Европейския 

съюз!  

Надяваме се бюлетинът ни да е 

полезен на Вас и Вашите колеги! 
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Европейска гражданска 

инициатива: 9 милиона 

граждани са участвали в 

законотворчеството на ЕС 

Европейската комисия прие втория си 

доклад за прилагането на Регламента 

относно европейската гражданска 

инициатива. 

От влизането в сила на този нов 

инструмент през 2012 г. досега близо 

9 милиона европейци от всички 28 

държави членки са дали подкрепата си за 

европейски граждански инициативи. До 

този момент  четири успешни 

инициативи са събрали по над 1 милион 

подписа, като Комисията е поела 

ангажимент да предприеме последващи 

действия по 3 от тях. 

Първият заместник-председател на 

Комисията Франс Тимерманс заяви:  

„Фактът, че за изминалите 6 години 

европейски граждански инициативи са 

получили подкрепата на 9 милиона души 

показва, че този инструмент 

стимулира участие и дебат, 

преминаващи националните граници, и 

има конкретно въздействие върху 

политиките на ЕС. Но ние трябва да 

постигнем повече: нашето 

неотдавнашно предложение за 

реформа ще улесни значително 

гражданите при започването и 

подкрепата на нови инициативи и ще 

даде възможност на младите хора, 

навършили 16-годишна възраст, също 

да изразяват мнението си.“ 

През последните 3 години бяха 

извършени незаконодателни 

подобрения на инструмента. Комисията 

„Юнкер“ възприе също така по-изразен 

политически подход, като сега всички 

искания за регистрация (преди да могат 

да се събират подписи) се разглеждат от 

колегиума на членовете на Комисията и в 

някои случаи се позволява частична 

регистрация. Тези промени доведоха до 

значително увеличение на броя на 

инициативите, приети за регистрация — 

от предложените инициативи от април 

2015 г. досега са били регистрирани 

около 90%, докато за предходния 3-

годишен период са били регистрирани 

60% от всички предложения. 

Що се отнася до 4-те граждански 

инициативи, получили подкрепа от над 

1 милион граждани, Комисията 

предприема последващи действия по 

инициативата „Stop Vivisection“ 

посредством незаконодателни мерки; в 

отговор на инициативата „Право на вода“ 

(Right2Water), през февруари Комисията 

предложи преразгледан текст на 

Директивата за питейната вода, а 

вследствие на инициативата „Забрана на 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=bg
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful?lg=bg
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глифозата и токсичните пестициди“ 

Комисията обяви, че ще представи 

законодателно предложение с цел 

подобряване на прозрачността при 

научните оценки и вземането на 

решения. 

След публикуването през март 2015 г. 

на първия доклад на Комисията за 

прилагането на европейската гражданска 

инициатива бе започнато 

преразглеждане на инструмента с цел 

повишаване на неговата ефективност, 

като преразглеждането включваше и 

открита обществена консултация. 

Впоследствие на 13 септември 2017 г. 

Комисията предложи нов регламент, 

който сега трябва да бъде приет от 

Европейския парламент и Съвета. Новият 

регламент ще направи европейската 

гражданска инициатива по-достъпна, по-

малко обременяваща и по-лесна за 

използване от организаторите и 

поддръжниците. Комисията призовава 

той да бъде приет до края на 2018 г., за да 

може да влезе в сила през януари 2020 г. 

Предложенията ще бъдат обсъдени със 

заинтересованите страни по време 

на „Деня на ЕГИ“, организиран от 

Европейския икономически и социален 

комитет, който ще се проведе на 

10 април. 

 

Контекст 

Европейските граждански инициативи 

бяха въведени с Договора от Лисабон и 

през април 2012 г. започнаха да се 

прилагат като инструмент, чрез който 

гражданите могат да определят темите, 

които са на дневен ред. Това стана след 

влизането в сила на Регламента относно 

европейските граждански инициативи, с 

който се прилагат разпоредбите на 

Договора. 

След като бъде официално регистрирана, 

дадена европейска гражданска 

инициатива позволява 1 милион 

граждани от поне една четвърт от 

държавите — членки на ЕС, да приканят 

Европейската комисия да предложи 

правен акт в областите, в които тя 

разполага с правомощия. 

Регламентът относно европейската 

гражданска инициатива предвижда 

следните условия за допустимост: 

предложеното действие да не попада по 

очевиден начин извън обхвата на 

правомощията на Комисията да 

представя предложение за правен акт, 

инициативата да не е явно в злоупотреба, 

несериозна или злонамерена и да не е в 

явно противоречие с ценностите на 

Съюза. 

 

 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/BG/1-2015-145-BG-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_bg.htm
https://www.eesc.europa.eu/bg/node/57954
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За повече информация: 

Втори доклад на Комисията за 

прилагането на Регламента относно 

европейската гражданска инициатива 

Предложение на Комисията за 

преразгледан Регламент относно 

европейската гражданска инициатива 

Уебсайт, посветен на европейската 

гражданска инициатива 

Регламент относно европейската 

гражданска инициатива 

 

План за действие за военната 

мобилност: ЕС предприема 

стъпки към създаването на 

Съюз за отбрана 

В съответствие с поетия от председателя 

Юнкер ангажимент за създаване на 

пълноценен Съюз за отбрана до 2025 г., 

Комисията и върховният представител 

представят план за действие за 

подобряването на военната мобилност в 

рамките на Европейския съюз и извън 

него. 

Улесняването на движението на военни 

части и средства е от съществено 

значение за сигурността на европейските 

граждани и за изграждането на по-

ефективен, бързо реагиращ и сплотен 

Съюз, както е посочено в Съвместното 

съобщение относно подобряването на 

военната мобилност в ЕС от ноември 

2017 г. и както се призовава в Глобалната 

стратегия за външната политика и 

политиката на сигурност на ЕС. В 

представения план за действие са 

набелязани редица оперативни мерки за 

преодоляване на физически, процедурни 

или регулаторни пречки, които 

затрудняват военната мобилност. 

Тясното сътрудничество с държавите — 

членки на ЕС, и всички значими участници 

е ключов фактор за изпълнението на 

настоящия план за действие. 

Върховният представител на Европейския 

съюз по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност и заместник-

председател Федерика Могерини заяви: 

„Запазването на мира и гарантирането 

на сигурността на нашите граждани са 

най-важните приоритети на 

Европейския съюз. Улесняването на 

военната мобилност в рамките на ЕС 

ще ни позволи да предотвратяваме 

кризи по-ефективно, да изпълняваме 

нашите мисии по-ефикасно и да 

реагираме по-бързо при възникване на 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/eci-report-2018.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_bg.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_bg.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_bg.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=BG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
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предизвикателства. Това ще бъде още 

една стъпка към задълбочаване на 

нашето сътрудничество на равнище ЕС, 

включително в рамките на 

постоянното структурирано 

сътрудничество — инициатива, която 

започна да действа официално 

неотдавна, както и на 

сътрудничеството с нашите 

партньори, като се започне с НАТО. За 

ЕС сътрудничеството продължава да е 

единственият начин да се действа 

ефективно в съвременния свят.“ 

Виолета Булц, комисар на ЕС по 

въпросите на транспорта, заяви: Нашата 

цел е да използваме по-добре нашата 

транспортна мрежа и да гарантираме, 

че военните нужди се отчитат при 

планирането на инфраструктурни 

проекти. Това означава по-ефективно 

използване на публичните средства и 

по-добре оборудвана транспортна 

мрежа, осигуряваща бърза и 

безпрепятствена мобилност на целия 

континент. Това е въпрос на 

колективната сигурност. 

Представеният план за действие се 

основава на пътната карта за военна 

мобилност, разработена в рамките на 

Европейската агенция по отбрана. 

Предлагат се конкретни действия в 

следните области: 

 Военни изисквания: Това е 

отправната точка за постигането на 

ефективен и координиран подход 

по отношение на военната 

мобилност в рамките на ЕС. 

Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД) и Военният 

секретариат на Европейския съюз 

ще разработят военни изисквания, 

които отразяват нуждите на ЕС и 

неговите държави членки, 

включително инфраструктурата, 

необходима за военната 

мобилност. Съветът се приканва да 

разгледа и одобри тези военни 

изисквания до средата на 2018 г. 

 Транспортна инфраструктура: 

Инфраструктурната политика и 

инвестициите предлагат 

възможности за повече полезни 

взаимодействия между 

гражданските и военните нужди. 

До 2019 г. Комисията ще набележи 

частите от трансевропейската 

транспортна мрежа, които са 

подходящи за военен транспорт, 

както и необходимите за целта 

подобрения на съществуващата 

инфраструктура (напр. височината 

или товароносимостта на 

мостовете). Ще бъде изготвен 

списък с приоритетни проекти. 

Евентуална допълнителна 
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финансова подкрепа за тези 

проекти ще бъде взета предвид от 

Комисията в следващата 

многогодишна финансова рамка. 

 Регулаторни и процедурни 

въпроси: Комисията ще разгледа 

възможности за рационализиране 

и опростяване на митническите 

формалности за военни операции и 

ще направи оценка на 

необходимостта от съгласуване на 

правилата за превоз на опасни 

товари във военната област. Наред 

с това Европейската агенция по 

отбрана ще подкрепи държавите 

членки при разработването на 

разпоредби за предоставяне на 

разрешения за трансгранично 

движение. 

 

Комисията, Европейската служба за 

външна дейност и Европейската агенция 

по отбрана ще работят в тясно 

сътрудничество с държавите членки за 

ефективното изпълнение на тези 

действия. Те ще се осъществяват при 

пълно зачитане на суверенитета на 

държавите членки по отношение на 

тяхната национална територия и 

национални процеси за вземане на 

решения. Ще бъде осигурена също така 

координация с действията в рамките на 

постоянното структурирано 

сътрудничество (ПСС), както и в рамките 

на проекта по ПСС за военната 

мобилност. Сътрудничеството и 

консултациите с НАТО по въпросите на 

военната мобилност ще продължат в 

рамките на изпълнението на Съвместната 

декларация, с цел да се осигурят 

съгласуваност и полезни 

взаимодействия. 

Следващи стъпки 

Планът за действие е предоставен за 

разглеждане и одобрение на държавите 

— членки на ЕС. Очаква се първите 

действия да бъдат предприети през 

следващите месеци. 

Първи доклад за напредъка по 

изпълнението на настоящия план за 

действие ще бъде представен на 

държавите членки до лятото на 2019 г. 

Контекст 

В своята Реч за състоянието на Съюза от 

2017 г. председателят Юнкер подчерта 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
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необходимостта до 2025 г. да бъде 

създаден пълноценен Европейски съюз 

за отбрана. 

ЕС вече предприема необходимите 

стъпки за подобряване на подготвеността 

и реакцията на ЕС при кризи, за което се 

изисква безпрепятствено, ефикасно и 

ефективно движение на военен персонал 

и средства на територията на ЕС и извън 

нея.Този план за действие се основава 

на Съобщението относно подобряването 

на военната мобилност в Европейския 

съюз, прието на 10 ноември 2017 г. 

Подобряването на военната мобилност 

стана също част от ангажиментите на 

равнище ПСС, набелязани през декември 

2017 г., и на проектно равнище — с 

отделен проект по ПСС. То е също така 

основен резултат в рамките на 

Съвместната декларация ЕС — НАТО. 

За повече информация 

План за действие за военна мобилност 

Информационен документ: Военна 

мобилност 

Информационен документ: Постоянно 

структурирано сътрудничество 

Съвместна декларация ЕС — НАТО  

___________________________________ 

По-добри условия за 

потребителите: Ниски такси 

за преводите в евро в целия 

Съюз и по-прозрачно 

конвертиране на валута 

Европейската комисия внася 

предложение за намаляване на таксите 

за презгранични плащания в евро за 

целия ЕС. Съгласно действащите 

понастоящем правила, за 

предприятията и лицата, живеещи в 

еврозоната няма разлика дали ще 

извършват операции в собствената си 

държава или в друга държава членка на 

еврозоната. 

Предложение има за цел да разшири това 

предимство и до гражданите и 

предприятията в държавите извън 

еврозоната. Това ще им позволи да се 

възползват напълно от предимствата на 

единния пазар, когато изпращат пари, 

теглят в брой или плащат в чужбина. 

Всички вътрешни презгранични 

плащания в ЕС, извършени в евро извън 

еврозоната, ще бъдат таксувани (с ниски 

или нулеви такси) като вътрешни 

плащания, извършвани в официалната 

местна валута. Освен това Комисията 

предлага да се засили прозрачността и 

конкуренцията в областта на услугите по 

обмен на валута, когато потребителите 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/11/defence-cooperation-pesco-25-member-states-participating/
http://www.consilium.europa.eu/media/32079/pesco-overview-of-first-collaborative-of-projects-for-press.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_factsheet.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
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купуват стоки или услуги във валута, 

различна от националната им. 

Заместник-председателят на Комисията 

Валдис Домбровскис, който отговаря за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: С днешното предложение ние 

осигуряваме на гражданите и 

предприятията в държавите извън 

еврозоната същите условия, от които 

се ползват тези в еврозоната при 

извършването на презгранични 

плащания в евро. Всички европейци ще 

могат да извършват презгранични 

парични преводи в евро при същата 

такса, каквато биха заплатили за 

вътрешна операция. Днешното 

предложение предвижда и изисквания за 

пълна прозрачност при 

конвертирането на валута, когато 

потребителите плащат с карта в 

държава, чиято валута е различна от 

тази в собствената им страна. 

Потребителите и предприятията в 

еврозоната вече се ползват от много 

ниски такси за презгранични плащания в 

евро благодарение на Регламента 

относно презграничните плащания, 

въведен през 2001 г. Съгласно 

действащите понастоящем правила за 

предприятията и лицата, живеещи в 

еврозоната, няма разлика дали ще 

извършват операции в собствената си 

държава или в друга държава членка на 

еврозоната. Днешното предложение има 

за цел да разшири това предимство и до 

гражданите и предприятията в 

държавите извън еврозоната, когато 

пътуват или извършват плащания в 

чужбина, като по този начин постави край 

на високите разходи за презграничните 

операции в евро на територията на ЕС. 

Предложението предвижда по-

специално таксите, събирани за 

презгранични плащания в евро, да бъдат 

същите, каквито биха били за вътрешни 

плащания в местната валута. Това ще 

намали цените до няколко евро или дори 

цента. Например, презграничен банков 

превод в евро от България ще бъде 

таксуван като вътрешен банков превод в 

български лева. Това е важна промяна, 

тъй като таксите за обикновен банков 

превод могат да достигнат баснословни 

нива в някои държави членки извън 

еврозоната (до 24 евро за превод на 10 

евро!). Съществуващите прекомерни 

такси са пречка пред единния пазар, тъй 

като възпрепятстват презграничните 

дейности на домакинствата (купуване на 

стоки и услуги в зона с различна валута), 

както и на предприятията, особено МСП. 

Това поражда съществени 

несъответствия между положението на 

живеещите в еврозоната, които се 

ползват от предимствата на единната 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
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валута, и тези извън еврозоната, които 

могат да осъществяват евтини операции 

само на територията на своята държава. 

Днешното предложение ще осигури също 

така прозрачност на плащанията, 

осъществявани с различни валути в 

рамките на Съюза. Понастоящем 

потребителите обикновено не са 

осведомени за разходите по трансакция, 

която включва конвертиране на валута. 

Ето защо в предложението се изисква 

потребителите да бъдат подробно 

информирани за разходите за обмена на 

валута преди да извършат такова 

плащане (напр. с картата си в чужбина, 

независимо дали става дума за теглене на 

пари в брой от банкомат или плащане с 

карта на терминал в търговски обект, или 

онлайн плащане). Това означава, че те ще 

могат да сравнят разходите за различните 

варианти за обмяна и да направят добър 

избор. Неотдавнашни 

изследвания показват, че потребителите 

се оплакват от практиките на динамично 

конвертиране на валута, т.е. плащания в 

чужбина в националната им валута, и 

настояват за забраната им, след като са 

установили, че в мнозинството проучени 

случаи потребителите са на загуба. 

Липсата на нужната информация, която 

да им помогне да направят най-добрия 

избор, често води дотам, че 

потребителите биват подвеждани да 

изберат по-скъпия вариант за обмен на 

валута. Европейският банков орган ще 

бъде натоварен с изготвянето на 

необходимия регулаторен технически 

стандарт за въвеждане на тази подобрена 

прозрачност. 

Законодателното предложение ще бъде 

внесено за приемане в Европейския 

парламент и в Съвета. 

Контекст 

Един от главните приоритети на 

комисията Юнкер е да се изгради по-

широк и по-справедлив единен пазар, 

благодарение на който гражданите, 

услугите, стоките и капиталът да могат да 

се движат свободно в една икономическа 

зона, чийто годишен брутен вътрешен 

продукт възлиза на 15 трилиона евро. 

Единният пазар има за цел да се 

предостави на потребителите достъп до 

по-добри продукти и по-ниски цени 

благодарение на по-интензивна 

конкуренция. Европейската комисия 

предприе множество стъпки, за да 

предостави още възможности и по-добра 

защита на европейските потребители в 

областта на финансовите услуги: 

Директивата относно платежните сметки 

гарантира на всички живеещи в ЕС лица 

достъп до основна банкова сметка, 

Директивата за платежните услуги 

осигурява значително по-висока 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-118_dynamic_currency_conversion_position_paper.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-118_dynamic_currency_conversion_position_paper.pdf
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сигурност на плащанията, а 

предложеният от Комисията Регламент за 

общоевропейски пенсии по схема за 

лично пенсионно осигуряване ще 

предостави по-голям избор на 

гражданите, когато спестяват за пенсия. 

През март 2017 г. Европейската комисия 

публикува план за действие, в който беше 

очертана стратегия за укрепване на 

единния пазар на ЕС за финансови услуги 

за потребителите. Сега Комисията 

изпълнява ангажимента си по първите 

две действия от този план за действие, 

като разглежда въпросите за 

прозрачността и таксите за презгранични 

операции: презграничните плащания са 

от съществено значение за интеграцията 

на икономиката на ЕС. Те играят важна 

роля за сближаването на гражданите и 

предприятията в целия Съюз. 

Ограниченията и прекомерните разходи 

по презграничните плащания са 

препятствие пред конкуренцията на 

единния пазар. 

При подготовката на измененията на 

Регламент (ЕО) № 924/2009 Комисията 

проведе обществена консултация от юли 

до октомври 2017 г., за да събере 

становищата на заинтересованите лица 

за най-добрия път за постигане на целта 

за намаляване на разходите за 

презгранични плащания в ЕС. В 

отговорите си на въпросите от 

обществената консултация ползвателите 

на платежни услуги (крайни потребители 

или предприятия) единодушно посочиха 

високата цена, която плащат за 

презгранични операции, както и липсата 

на прозрачност относно таксите, които им 

се налагат. Доставчиците на платежни 

услуги в голямата си част настояваха за 

диференциране между плащанията в 

евро, които се обработват директно (т.е. 

автоматично, без човешка намеса), и 

далеч по-неефективното и по-скъпо 

обработване на плащания в други валути. 

За повече информация 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА 

Информационен документ 

Текстът на днешното предложение 

Обща информация за презграничните 

плащания 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_en#about-this-consultation
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2424_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180328-proposal-cross-border-payments-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180328-proposal-cross-border-payments_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/payment-services/single-euro-payments-area-sepa_en#rules-on-charges-for-cross-border-payments-in-euro
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Цифров единен пазар — 

преносимост на услугите за 

онлайн съдържание 

Каква е целта на регламента? 

Целта е да се гарантира, че европейските 

граждани, които купуват или се абонират 

за филми, спортни предавания, музика, 

електронни книги и игри в своята 

държава членка по произход, имат 

достъп до тях, когато пътуват или 

временно пребивават в друга държава от 

ЕС. Регламентът влиза в сила на 1 април 

2018 г. във всички държави — членки на 

ЕС. 

Кой ще извлече полза от новите 

правила? 

 Потребителите, които пребивават в 

ЕС: благодарение на новите 

правила те ще могат да гледат 

филми и спортни събития, да 

слушат музика, да изтеглят 

електронни книги или да играят на 

електронни игри, когато посещават 

или временно пребивават в други 

държави от ЕС. 

 Доставчиците на услуги за онлайн 

съдържание: те ще могат да 

осигуряват трансгранична 

преносимост на онлайн 

съдържание за своите абонати, без 

да се налага да придобиват 

лицензи за други територии, в 

които абонатите им пребивават 

временно. 

Интересите на носителите на права са 

защитени, за да се избегнат злоупотреби.  

Трябва ли доставчикът да предлага 

същата услуга, независимо къде пътува 

абонатът? Какво ще стане с услуги за 

видео по заявка, като например 

Netflix, които се предлагат в повече от 

една държава в ЕС? 

Да, доставчиците на платени услуги за 

онлайн съдържание (като услугите за 

излъчване онлайн на филми, 

телевизионни предавания или музика) са 

длъжни да предоставят на своите 

абонати същата услуга, където и да се 

намира абонатът в ЕС. Услугата трябва да 

се предоставя в други държави членки по 

същия начин, както в държавата членка 

на пребиваване. За Netflix например, ако 

временно сте в чужбина, навсякъде в ЕС 

ще имате достъп до същия подбор (или 

каталог), който ползвате вкъщи. 

Новите правила не възпрепятстват 

доставчиците на услуги да предлагат 

допълнителни възможности на своите 

потребители, когато са в чужбина — като 

достъп до съдържание в държавата, в 

която пътуват. Доставчикът на услуги сам 

решава дали да позволи, или да 

поддържа достъп до местното 
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съдържание, в допълнение към 

задължението си съгласно регламента. 

Има ли ограничение във времето? Какво 

се предвижда за случаите, когато човек 

живее в една държава, а работи в друга 

и всеки ден пътува? 

Регламентът за преносимостта обхваща 

ситуации, в които абонатите временно са 

в чужбина. В регламента не се дава 

определение на това понятие. Това, което 

се има предвид обаче, е абонатът да се 

намира в държава членка, различна от 

неговата държава членка на 

пребиваване. Обхванати са различни 

случаи, включително ваканционни и 

служебни пътувания. 

Новите правила не съдържат 

ограничения за срока, през който 

потребителят може да използва 

възможността за преносимост, ако 

пребивава в друга държава членка. 

Доставчиците на услуги следва да 

информират своите абонати за точните 

условия на офертите си за преносимост. 

Например ако живеете в Белгия и там се 

абонирате за платена услуга за стрийминг 

на музика, в други държави членки ще 

имате достъп до същия подбор от музика, 

както у дома си в Белгия. 

За Вас това онлайн съдържание ще бъде 

преносимо и когато ежедневно пътувате 

до друга държава членка, като например 

Франция или Люксембург. 

Как доставчиците на услуги за 

съдържание ще проверяват държавата 

на пребиваване на своите потребители? 

Доставчикът на услуги ще трябва да 

проверява държавата на пребиваване на 

абоната. Това ще се прави при сключване 

и подновяване на договора. 

Доставчиците на услуги ще могат да 

проверяват държавата на пребиваване, 

като използват информация, 

предоставена от абоната. Регламентът 

съдържа изчерпателен списък на 

средствата, чрез които може да се 

извършва тази проверка, така че да не се 

нарушава неприкосновеността на личния 

живот на потребителите. Може да се 

използват например данни за извършено 

плащане, документ за платена 

лицензионна такса за 

радиотелевизионни услуги, договор за 

интернет или телефонна връзка, 

проверка на IP адреси или декларация на 

абоната за адреса му на пребиваване. 

Доставчикът на услуги ще може да 

прилага не повече от две средства за 

проверка от списъка, включен в 

регламента. Всякаква обработка на лични 

данни трябва да се извършва в 

съответствие с правилата на ЕС за защита 

на данните. 
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Регламентът прилага ли се и за 

безплатни онлайн услуги? 

 

Доставчиците на безплатни услуги за 

онлайн съдържание имат възможност да 

избират дали да се възползват от новите 

правила. След като веднъж решат да 

участват и позволят преносимост 

съгласно регламента, за тях ще се 

прилагат всички правила по същия начин, 

както за платените услуги. Това означава, 

че абонатите ще трябва да се 

регистрират, за да могат да имат достъп 

до съдържанието и да го използват, 

когато са временно в чужбина, а 

доставчиците на услуги ще трябва да 

проверяват държавата членка на 

пребиваване на абоната. 

Как може потребителят да знае кои 

безплатни онлайн услуги са обхванати? 

Ако доставчиците на безплатни услуги за 

онлайн съдържание решат да се 

възползват от новите правила за 

преносимост, те са длъжни да 

информират своите абонати за 

решението си, преди да предоставят 

услугата. Тази информация може да се 

публикува например на уебсайтовете на 

доставчиците. 

Обхванати ли са обществените радио- и 

телевизионни оператори? Мога ли да 

гледам BBC, Arte и други програми? 

Обхванатите от регламента услуги за 

онлайн съдържание може да включват и 

услуги, които се предлагат от обществени 

радио- и телевизионни оператори. Даден 

оператор влиза в обхвата на регламента, 

ако са изпълнени следните условия: 

 потребителят вече има достъп до 

услугите посредством различни 

устройства и не е ограничен само 

до една конкретна инфраструктура, 

 телевизионните програми са 

достъпни за потребители, чиято 

държава на пребиваване е 

проверена от доставчика, и 

 услугите за онлайн съдържание се 

предоставят срещу заплащане или 

доставчикът доброволно е решил 

да се възползва от новите правила 

за преносимост. 

Мога ли да гледам филми на радио- и 

телевизионни оператори онлайн в друга 

държава — например да гледам в 

Белгия филми на испанска или естонска 

телевизия? 
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Ако даден радио- и телевизионен 

оператор, който излъчва онлайн 

съдържание във Вашата държава членка 

по произход, е обхванат от новите 

правила за преносимост, ще можете да 

гледате това съдържание, докато се 

намирате временно в друга държава 

членка. 

За разлика от това, новите правила за 

преносимост не обхващат достъпа от 

Вашата държава по произход до 

съдържание, което се предлага в друга 

държава членка. За някои телевизионни 

и радиопрограми обаче потребителите 

биха могли да се ползват от разпоредбите 

на предложения Регламент относно 

онлайн предавания на излъчващите 

организации и за препредаването на 

телевизионни и радиопрограми, по който 

в момента се водят преговори. Така 

радио- и телевизионните оператори и 

продуцентите ще разполагат с 

допълнителна възможност да 

предоставят трансграничен достъп до 

повече програми (вж. информационния 

документ). 

Какви проблеми решава регламентът? 

Хората, които пътуват или временно 

пребивават в други държави от ЕС, често 

се сблъскват с ограничения — достъпът 

им до услугите за онлайн съдържание 

може да бъде прекъснат или ограничен. 

За много хора — особено при кратки 

пътувания — не е удобно да купуват 

абонамент за местна услуга; понякога 

предпочитаните от тях филми и сериали 

не се излъчват или са само на чужд език. 

 Абонат, който се опитва да гледа 

филми, използвайки своя 

скандинавски абонамент за Home 

Box Office (HBO), докато е на 

почивка в Италия, вижда 

съобщение, че услугата „е достъпна 

само в Швеция, Норвегия, Дания и 

Финландия“. 

 Френски потребител на онлайн 

услугата MyTF1 за филми и сериали 

не може да вземе под наем нов 

филм по време на своята 

командировка в Обединеното 

кралство. 

Потребителите например са можели да 

гледат само съдържанието, което вече 

са изтеглили на своето преносимо 

устройство. 

 Потребителите на белгийската 

услуга за филми Universciné не 

трябва да забравят да изтеглят 

филма, който са взели под наем, 

преди да предприемат пътуване в 

друга държава от ЕС. Те не могат да 

използват възможността за 

стрийминг или да изтеглят филми, 

когато са извън своята държава. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-laying-down-rules-exercise-copyright-and-related-rights-applicable-certain
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/improving-access-audio-visual-programmes-across-eu-facts-and-figures
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/improving-access-audio-visual-programmes-across-eu-facts-and-figures
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Тези проблеми ще бъдат решени чрез 

новите правила за преносимост. 

Ограниченията във връзка с 

преносимостта на абонаменти за онлайн 

музикални услуги (като Spotify или 

Deezer) или електронни книги са по-

незначителни. Не е изключено обаче в 

бъдеще да се появят ограничения, затова 

днешните правила са важни и за тези 

услуги. 

Новите правила отнасят ли се за 

преносимостта на онлайн абонаментите 

за спортни предавания? 

Да, ще бъдат обхванати различни услуги 

за онлайн спортно съдържание. Тук се 

включват услуги, при които спортните 

предавания са част от платена услуга за 

телевизионно онлайн съдържание (напр. 

услуги за стрийминг, като Zattoo в 

Германия) или от пакет за онлайн услуги 

(напр. Sky Go), както и случаите, когато 

спортни организатори създават 

специална услуга за онлайн съдържание. 

Доставчикът на услуги ще може ли да 

налага такса за преносимост? 

Не, съгласно новите правила 

доставчиците на онлайн съдържание 

няма да могат да налагат на абонатите 

допълнителни такси за трансграничната 

преносимост на своето съдържание. 

Какво предвиждат новите правила за 

случаите, когато доставчикът на услуга 

започне да ограничава музикалните 

произведения, филмите или игрите, 

които са достъпни при пътуване в 

чужбина? 

Когато пътуват, абонатите на платени 

услуги за онлайн съдържание и на 

включени в обхвата безплатни услуги за 

онлайн съдържание ще имат същия 

достъп до тези услуги, както в своята 

държава членка. Това означава, че в 

другата държава членка достъпът до 

услугата ще бъде същият, както у дома: 

ще се предлага същото съдържание, в 

същия обхват, на същия брой устройства 

и със същия брой функционални 

възможности. 

 

Всякакви действия, които доставчикът би 

могъл да предприеме, за да попречи на 

абонатите да имат достъп или да ползват 

услугата, докато са временно в друга 

държава членка — например 

ограничения във функционалните 

възможности на услугата — са в 

противоречие с регламента. Това 

означава, че доставчикът не може да 
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ограничава каталозите от заглавия на 

музикални произведения, филми или 

телевизионни сериали, които са на 

разположение, когато пътувате в друга 

държава членка. 

Основните доставчици на онлайн 

съдържание имат ли техническа 

готовност да прилагат новия регламент 

от 1 април? 

Комисията поддържа тясна връзка с 

основните доставчици на услуги за 

онлайн съдържание (като платформи за 

телевизионни предавания, филми, 

музика, спорт и др.) и получи от тях 

положителни отзиви, според които 

въвеждането на новите правила за 

преносимост протича гладко и по график.  

Регламентът е задължителен по 

отношение на платените услуги. 

Доставчиците на безплатно съдържание 

могат да решат да се възползват от 

новите правила, но за тях това не е 

задължително. Някои доставчици на 

услуги вече обявиха намерението си да се 

включат (YLE във Финландия, RTBF в 

Белгия).  

За повече информация 

Информационен документ 

Съобщение за медиите 

___________________________________ 

Програма за 

Междурегионално 

Сътрудничество Интеррег 

Европа 2014-2020 

Програма за междурегионално 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-

2020 е инструмент за прилагане на 

кохезионната политика на Европейския 

съюз - стратегия за интелигентна, 

устойчива и приобщаваща икономика, 

създаваща високи равнища на заетост, 

производителност и социално 

сближаване. 

Общата цел на програмата е подобряване 

на изпълнението на политиките и 

програмите за регионално развитие, 

основно програмите по цел“ Инвестиции 

за растеж и работни места“ и, когато е 

уместно, програмите по цел „Европейско 

териториално сътрудничество“, чрез 

насърчаване на обмена на опит и 

усвояването на политики между 

участници с регионално значение. 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА е насочена към цялата 

територия на Европейския съюз, 

Норвегия и Швейцария. 

Общият бюджет е 426 309 618 евро, като 

средствата от Европейския фонд за 

регионално развитие възлизат на 359 326 

320 евро, а останалата част от 66 983 298 

евро е национално съфинансиране.   

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-portability-online-content-services
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-225_bg.htm
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През настоящия програмен период 

програмата ще работи по четири теми - 

всички свързани с регионалното 

развитие:  

- „Научноизследователска дейност, 

технологично развитие и 

иновации“,  

- „Конкурентоспособност на малките 

и средните предприятия“,  

- „Нисковъглеродна икономика“ и  

- „Околна среда и ресурсна 

ефективност“. 

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще 

финансира два типа дейности:  

a) Проекти за междурегионално 

сътрудничество: партньорства между 

публични организации от различни 

страни в Европа, които работят съвместно 

за периоди от 3 до 5 години, за да 

обменят опита си по определени въпроси 

на политиката. Всеки регион, участващ в 

проекта за сътрудничество, ще подготви 

План за действие. В него се определя 

какво ще бъде направено в региона, за да 

се осигури прилагането на поуките, 

извлечени от сътрудничеството, на 

практика. От проектите се изисква също 

така да наблюдават какво се случва с 

Плана за действие, за да се определи 

доколко са добри резултатите от 

сътрудничеството. През целия програмен 

период ще бъдат отваряни покани за 

представяне на проектни предложения.  

b) Платформи за усвояване на политики: 

това са пространства за постоянно 

усвояване, където организациите, 

занимаващи се с политиките за 

регионално развитие в Европа, могат да 

намерят решения за подобряване на 

начина, по който управляват и прилагат 

публичните си политики по четирите 

горепосочени теми. 

Този вид сътрудничество съществува от 

около 20 години. Въведени са обаче нови 

възможности с цел да се осигури по-

ефективно усвояване на средствата от ЕС.  

1. Избор на по-целенасочени теми: 

колкото по-целенасочени са темите, 

толкова по-добри са шансовете за 

постигане на ефективни резултати.  

2. Наблюдение в средно- и по-

дългосрочен план: В миналото проектите 

за сътрудничество на ЕС са били 

критикувани за трудното установяване на 

резултатите от тях (за промени в 

политиката) след приключване на 

финансирането на дейностите. Сега от 

регионалните партньори ще бъде 

изисквано да отделят време за 

наблюдение на въздействието на 

проектите върху техните територии. Тази 

„фаза на наблюдение“ е съществена, за 

да могат участващите региони да докажат 
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полезността на сътрудничеството и да 

осигурят възможност за по-систематично 

установяване на резултатите от него (и от 

вложените пари на ЕС).  

3. Платформи за усвояване на политики: 

макар да съществуват много европейски 

мрежи за обмен по безброй теми на 

регионалното развитие, никоя от тях няма 

като основна цел да подпомага местните 

и регионалните управи да бъдат по-

ефективни в планирането и прилагането 

на политики в интерес на гражданите. 

Платформите за усвояване на политики 

целят да променят това: те са средство, 

позволяващо по- ускорен и по-добър 

обмен на знания, които да позволят на 

публичните органи да вършат работата си 

по-добре.  

4. По-силен акцент върху подобряването 

на политиките и програмите, които са 

част от Политиката на сближаване на 

Европейския съюз.  

5. За първи път частни организации с 

нестопанска цел могат да се възползват 

от финансиране по програма ИНТЕРРЕГ 

ЕВРОПА, в допълнение към публичните 

органи и публичноправните организации. 

Право на финансиране по програма 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА имат организации, 

установени в 28-те държави–членки на 

ЕС, Норвегия или Швейцария, ако те са:  

- Национални, регионални или местни 

публични органи  

- Други публичноправни институции 

(например университети, агенции за 

регионално развитие, организации, 

подпомагащи бизнеса и др.).  

- Частни организации с нестопанска цел.  

Всяка държава определя кои институции 

отговарят на тези изисквания съгласно 

своите вътрешни разпоредби.  

МСП (Малките и средни предприятия) са 

важна целева група и, когато е 

оправдано, се насърчават да участват в 

дейностите, предвидени по програма 

ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, и да се ползват от 

обмена на опит, макар и да не могат 

пряко да получават финансиране от ЕС 

като бенефициенти.  

Предстоящ прием на предложения: 

Четвърта покана (7 Май - 22 Юни 2018 г.)  
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Георгафско покритие 

Проектите трябва да включват партньори 

от най-малко три държави, от които поне 

две трябва да бъдат от държави-членки 

на ЕС и финансирани по програма INTER-

REG Еurope 

Сътрудничество между 5 и 10 партньори 

изглежда да е най-добрата 

конфигурация. 

За повече информация: ТУК 

___________________________________ 

Подмярка 6.1 "Стартова 
помощ за млади земеделски 

стопани" от мярка 6 
"Развитие на стопанства и 

предприятия" от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

Цели на подмярката: 

Подпомагат се проекти, които 

допринасят за постигане на целите, към 

които е насочена подмярка 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски стопани”: 

 улесняване и подпомагане процеса 

на създаването на жизнеспособни 

и устойчиви земеделски стопанства 

или поемането от млади хора на 

вече съществуващи стопанства; 

 насърчаване на заетостта. 

 

Кой може да кандидатства по подмярка 

6.1? Допустимите кандидати са:  

 физически лица; 

 еднолични търговци (ЕТ) и 

еднолични дружества с ограничена 

отговорност (ЕООД), регистрирани 

по Търговския закон; 

Кои са допустимите за подпомагане 

дейности?  

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ не е 

инвестиционна, т.е. не е обвързана с 

пряко финансиране на инвестиционни 

разходи, а е насочена към подпомагане 

процеса на създаването на 

жизнеспособни и устойчиви земеделски 

стопанства или поемането от млади хора 

на вече съществуващи стопанства, както и 

насърчаване на заетостта и създаването 

на работни места. 

 

 

https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/


 

 

 

 
                               C.R.E.A.M. Bulgaria - PPP Alliance 

 

20 
 

Европейски бюлетин          Април 2018 
Брой / 4 

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата: 

Предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата за 

подбор на проектни предложения по 

подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 

"Развитие на стопанства и предприятия" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.  е както следва:  

 
Общ 

размер на 
безвъзмезд

на 
финансова 

помощ  

 
Средства 

от 
Европейск

ия 
земеделск
и фонд за 
развитие 

на 
селските 
райони 

(ЕЗФРСР) 

 
Национално 
съфинансира

не 

 
22 000 000 

евро 
43 027 

600,00 лв. 
  

 
19 800 000 

евро 
38 724 

840,00 лв. 
  

 
2 200 000 

евро 
4 302 760,00 

лв. 
 

Колко е финансовото подпомагане? 

Общият размер на финансовата помощ за 

един кандидат е не повече от левовата 

равностойност на 25 000 евро, 

разпределени на две плащания както 

следва: 

 първо плащане в размер на 

левовата равностойност на 12 500 

евро – извършва се след сключване 

на договора за предоставяне на 

финансова помощ;  

 второ плащане в размер на 

левовата равностойност на 12 500 

евро – извършва се когато след 

проверка РА установи точното 

изпълнение на бизнес плана.  

Кандидатът сам определя крайната 

дата на периода за проверка 

изпълнението на бизнес плана;  

 

Бизнес планът трябва да доказва: 

 жизнеспособността на 

земеделското стопанство; 

 увеличаване на икономическия 

размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер с най-малко 

левовата равностойност на 4000 

евро, измерен в СПО, най-късно до 

изтичане на посочената в бизнес 

плана крайна дата на период за 

проверка на неговото изпълнение. 
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 бизнес планът трябва да показва, 

че кандидатът ще поддържа 

размер на стопанството не по-

малък от левовата равностойност 

на 8000 евро, измерен в СПО, за 

периода от датата на подаване на 

заявлението за подпомагане до 

осъществяване на планираното 

увеличение.  

 бизнес планът трябва да съдържа 

изрично описание на периодите от 

съответната стопанска година, в 

която кандидатът планира да 

извърши засаждане/засяване на 

земеделските култури за целия 

период на изпълнението му, както 

и информация за минималния брой 

на растенията на единица площ за 

овощни видове, лозя, 

многогодишни етеричномаслени 

култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и 

разсадници за трайни насаждения 

и декоративни култури. 

 дейностите и/или инвестициите в 

дълготрайни материални и 

нематериални активи, включени в 

бизнес плана, трябва да 

съответстват на конкретната 

дейност на стопанството. 

 бизнес планът задължително 

включва поне една инвестиция в 

дълготрайни материални и/или 

нематериални активи. 

Кой ще получи приоритет при 

кандидатстване? 

Приоритет получават: 

 проекти на кандидати, които имат 

завършено средно или висше 

образование в областта на селското 

стопанство, ветеринарната 

медицина и/или икономическо 

образование със земеделска 

насоченост;  

 проекти включващи дейности, 

които се изпълняват в сектор 

„Животновъдство“ и/или в 

сектор„Плодове и зеленчуци“;  

 проекти на кандидати, чиито 

стопанства са в процес на преход 

към биологично производство или 

са преминали към биологично 

производство; 

 проекти, при изпълнението на 

които се създават заетост и нови 

работни места. 

Съответствието с критериите за подбор се 

преценява към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане, съобразно 

заявлението и приложените към него 

документи. 

Краен срок: 14.06.2018 г. 17:30 ч. 

За повече информация: ТУК 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a14af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 
издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 
непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 
политики, финансови инструменти и 
стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 
европейските институции и чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 
от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 
България 

 представяне на организации, 
работещи активно по развитието на 
публично-частните партньорства в 
България и ЕС. 
 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  
 Областни администрации 
 Представители на НПО 
 Финансови организации 
 Български МСП 
 Български бизнес зад граница 

 

 

 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които предлагаме, 
посочени изчерпателно в нашия сайт.  За 
целта трябва да попълните  Формуляр за 
членство, в който да изберете начина на 
плащане на годишната вноска – 
еднократно цялата сума или на равни 
месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите, посочени по-
долу.

 

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  
тел.: 02/843 30 73 
факс: 02/850 40 38 
 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

web: www.cream-bulgaria.com 

web: www.cream-europe.eu 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/
file://///192.168.25.99/Comm/Share/Бюлетини/www.cream-europe.eu

