
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 5/2018 

 

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! 

Съдържание: 

Бюджет на ЕС: 2021-2027                       Стр. 2 

Пролетна икономическа 

прогноза — 2018 г.                                     Стр. 6 

Принципите на сътрудничество         Стр. 9 

Пенсиите в ЕС                                           Стр. 11 

Подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски 

продукти“                                                  Стр. 14 

 

 
 



 

 

 

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

 

2 
 

Европейски бюлетин          Май 2018 
Брой / 5 

Бюджет на ЕС: Комисията 

предлага модерен бюджет за 

Съюз, който закриля, 

предоставя възможности и 

защитава 

Комисията представя предложение за 

прагматичен, модерен и дългосрочен 

бюджет за периода 2021—2027 г. 

Той представлява честен отговор на 

днешната реалност, в която от Европа се 

очаква да играе по-голяма роля за 

осигуряването на сигурност и стабилност 

в един нестабилен свят, в момент, в който 

оттеглянето на Обединеното кралство от 

ЕС ще остави значителен недостиг на 

средства в бюджета ни. Днешното 

предложение отговаря на това двойно 

предизвикателство чрез намаляване на 

разходите, но и чрез осигуряване на нови 

ресурси. 

Предложението на Комисията привежда 

бюджета на Съюза в съответствие с 

политическите ни приоритети, съгласно 

положителната програма, определена от 

председателя Жан-Клод Юнкер в 

обръщението му за състоянието на 

Съюза, произнесено на 14 септември 

2016 г., и одобрена от лидерите на ЕС-27 

в Братислава на 16 септември 2016 г. и в 

Римската декларацията от 25 март 2017 г. 

Като се съсредоточава върху областите, в 

които Съюзът е в най-добра позиция да 

постига резултати, той е бюджет за една 

Европа, която закриля, предоставя 

възможности и защитава. 

1. Целенасочен бюджет: 

осигуряване на ресурси, които са 

достатъчни за изпълнение на 

амбициите 

Като цяло Комисията предлага 

дългосрочен бюджет на стойност 1,135 

милиарда евро поети задължения (по 

цени от 2018 г.) [1] за периода от 2021 г. 

до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от 

брутния национален доход (БНД) на ЕС-

27 (вж. приложение 2; общ 

информационен документ). Това 

равнище на поетите задължения се 

равнява на 1,105 милиарда евро (или 1,08 

% от БНД) плащания (по цени от 2018 г. 

[2]). Тази сума съдържа също 

включването в бюджета на ЕС на 

Европейския фонд за развитие — 

основния инструмент на ЕС за 

финансиране на сътрудничеството за 

развитие с държавите от Африка, 

Карибите и Тихоокеанския басейн, който 

до този момент представлява 

междуправителствено споразумение. 

Като се вземе предвид инфлацията, този 

бюджет е сравним по размер с настоящия 

бюджет за периода 2014—2020 г. 
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(включително с Европейския фонд за 

развитие). 

За да бъдат финансирани нови и 

неотложни приоритети, настоящите нива 

на финансиране ще трябва да бъдат 

увеличени. Инвестирането сега в области 

като научните изследвания и иновациите, 

младите хора, цифровата икономика, 

управлението на границите, сигурността 

и отбраната ще допринесе за постигането 

на просперитет, устойчивост и сигурност в 

бъдеще. Например бюджетът за 

програма „Еразъм+“ и за Европейския 

корпус за солидарност ще бъде удвоен. 

Същевременно Комисията разгледа 

критично въпроса в кои области могат да 

се направят икономии и да се подобри 

ефективността. Комисията предлага 

финансирането на общата 

селскостопанска политика и на 

политиката на сближаване да се намали 

умерено — и за двете политики с около 5 

% — за да отразява новата реалност на 

Съюз с 27 държави. Тези политики ще 

бъдат осъвременени, за да се гарантира, 

че могат да постигат същите резултати с 

по-малко ресурси и дори да подпомагат 

новите приоритети. Например 

политиката на сближаване ще играе все 

по-важна роля за подкрепата на 

структурните реформи и — в дългосрочен 

план — интеграцията на мигрантите. 

2. Модерен, опростен и гъвкав 

бюджет 

Бюджетът на ЕС е скромен в сравнение с 

размера на европейската икономика и на 

националните бюджети. При все това той 

може да допринесе в значителна степен 

за подобряване на живота на гражданите 

и предприятията — при условие че бъде 

инвестиран в области, в които Съюзът 

може да окаже по-голямо въздействие, 

отколкото публичните разходи на 

национално равнище и в които бюджетът 

може да осигури реална европейска 

добавена стойност. Примери за това са 

авангардните изследователски проекти, 

които обединяват най-добрите научни 

изследователи от цяла Европа, големите 

инфраструктури и проектите за цифрова 

трансформация, както и осигуряването на 

необходимите средства, с които Съюзът 

да закриля и защитава своите граждани. 

Това е абсолютно необходимо в 

съвременния бързо променящ се свят, в 

който Европа е изправена пред 

демографски предизвикателства, 

нестабилност в съседните ѝ държави и 

много други неотложни въпроси, 

надхвърлящи националните граници. 

Поради това Комисията предлага 

модерен, опростен и гъвкав бюджет: 

Модерен характер: Новият Съюз от 27 

държави се нуждае от нов, модерен 

бюджет, който показва, че Европа се е 
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поучила от миналото. Това означава 

допълнително намаляване на 

административната тежест за 

бенефициерите и управляващите органи 

чрез промяна на правилата така, че да 

бъдат по-съгласувани — въз основа на 

единен правилник.  

Опростеност:  

Структурата на бюджета ще бъде по-ясна 

и по-тясно обвързана с приоритетите на 

Съюза. Понастоящем средствата са 

разпръснати по прекалено много 

програми и инструменти — както в 

рамките на бюджета, така и извън него. 

Ето защо Комисията предлага броят на 

програмите да бъде намален с над една 

трета (от настоящите 58 на 37 в бъдеще), 

например чрез обединяване на 

разпокъсаните източници на 

финансиране в нови интегрирани 

програми и чрез радикално 

рационализиране на използването на 

финансовите инструменти, включително 

чрез фонда InvestEU. 

Гъвкавост:  

Последните предизвикателства — 

особено кризата с миграцията и с 

бежанците през 2015 г. — показаха ясно, 

че в настоящия бюджет на ЕС е 

необходима повече гъвкавост, за да 

може да се реагира достатъчно бързо и 

ефективно.  

3. Бюджетът на ЕС и принципите на 

правовата държава: добро 

финансово управление 

Важна новост в предложения бюджет е 

засилената връзка между финансирането 

от ЕС и спазването на принципите на 

правовата държава. Зачитането на 

принципите на правовата държава е 

съществена предпоставка за добро 

финансово управление и за ефективно 

финансиране от ЕС. Поради това 

Комисията предлага нов механизъм за 

защита на бюджета на ЕС от финансови 

рискове, свързани с всеобщи слабости в 

прилагането на принципите на правовата 

държава в държавите членки. 

Предложените нови инструменти ще 

позволят на Съюза да спре, намали или 

ограничи достъпа до финансиране от ЕС 

по начин, който е пропорционален на 

естеството, тежестта и обхвата на 

слабостите в прилагането на принципите 

на правовата държава. Такова решение 

ще се предлага от Комисията и ще се 

приема от Съвета чрез гласуване с 

обратно квалифицирано мнозинство [3]. 

4. Бюджет на ЕС за силен и стабилен 

икономически и паричен съюз 

Стабилността на еврозоната е 

предпоставка за създаването на работни 

места, за растежа, за инвестициите и за 

социалната справедливост в Съюза като 
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цяло. През декември 2017 г. в рамките на 

пътната си карта за задълбочаване на 

европейския икономически и паричен 

съюз Комисията определи по какъв начин 

новите бюджетни инструменти могат да 

бъдат разработени в рамките на 

публичните финанси на ЕС, за да се 

подкрепи постигането на стабилна 

еврозона и доближаване към еврозоната. 

В новата многогодишна финансова рамка 

се предлагат два нови инструмента: 

- Нова Програма за подкрепа на 

реформите, която — с общ бюджет от 25 

милиарда евро — ще оказва финансова и 

техническа подкрепа на всички държави 

членки за провеждането на приоритетни 

реформи, особено в контекста на 

европейския семестър. В допълнение 

към това Механизъм за сближаване ще 

предоставя специализирана подкрепа за 

държавите членки извън еврозоната, 

които се подготвят да се присъединят към 

общата валута. 

- Европейска функция за стабилизиране 

на инвестициите, която ще подпомогне 

запазването на равнищата на 

инвестициите в случай на големи 

асиметрични сътресения. Тя ще започне 

да функционира под формата на заеми 

„бек-ту-бек“ от бюджета на ЕС на 

стойност до 30 милиарда евро, съчетани 

с финансова помощ за държавите членки, 

предназначена за покриване на 

разходите за лихви. Заемите ще осигурят 

допълнителна финансова подкрепа в 

момент, в който публичните финанси 

бъдат поставени под натиск, а 

приоритетните инвестиции трябва да се 

запазят. 

5. Модерни източници на 

финансиране за бюджета на ЕС 

Новите приоритети се нуждаят от нови 

инвестиции. По тази причина Комисията 

предлага тези приоритети да бъдат 

финансирани чрез комбинация от свежи 

пари (приблизително 80 %), 

преразпределения на средства и 

икономии (приблизително 20 %). 

Въз основа на препоръките на Групата на 

високо равнище „Бъдещото финансиране 

на ЕС“ Комисията предлага 

съществуващото цялостно финансиране 

на системата на собствените ресурси да 

се модернизира и опрости, а източниците 

на приходи за бюджета да се 

диверсифицират. 

 

За повече информация ТУК 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
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Пролетна икономическа 

прогноза — 2018 г.: силният 

растеж се запазва на фона на 

нови рискове 

Темпът на растеж в ЕС и еврозоната през 

2017 г. надмина очакванията, 

отбелязвайки рекордната за последните 

10 години стойност от 2,4 %. Очаква се 

растежът да остане силен през 2018 и 

леко да се забави през 2019 г., като в ЕС 

и еврозоната бъдат достигнати 

стойности от съответно 2,3 % и 2,0 %. 

Частното потребление остава стабилно, а 

износът и инвестициите се увеличават. 

Безработицата продължава да намалява 

и понастоящем е около нивата отпреди 

кризата. Икономиката обаче е изложена в 

по-голяма степен на външни рискови 

фактори, които имат все по-силно и 

отрицателно въздействие. 

Стабилният растеж спомага за 

допълнително намаляване на държавния 

дефицит и на на дълга, както и за 

подобряване на условията на пазара на 

труда. Съвкупният дефицит в еврозоната 

вече е под 1 % от БВП и се очаква през 

тази година да спадне до под 3 % във 

всички държави от еврозоната. 

Растежът се запазва силен, но темповете 

леко се забавят 

През 2017 г. в ЕС и еврозоната ръстът на 

реалния БВП достигна 2,4 %, а 

икономиката премина на по-висока 

предавка. Ръстът беше подпомогнат от 

повишеното доверие на потребителите и 

предприятията, по-силният растеж в 

световен план, ниските разходи за 

финансиране, по-добрите счетоводни 

баланси в частния сектор и 

благоприятните условия на пазара на 

труда. Въпреки че краткосрочните 

показатели свидетелстват за забавяне на 

темповете в началото на 2018 г., това 

вероятно е отчасти временно явление. 

Очаква се темпът на растеж да остане 

стабилен благодарение на устойчивото 

потребление и силните инвестиции и 

износ. Прогнозата е както ЕС, така и 

еврозоната да отбележат ръст от 2,3 % 

през настоящата година. Растежът и за 

двете се очаква да спадне до 2,0 % през 

2019 г., когато пречките в някои държави 

и отрасли станат по-осезаеми, паричната 

политика бъде съобразена с реалната 

обстановка, а темповете на растеж в 

световната търговия се забавят. 

По-голям брой незаети работни места на 

някои пазари на труда поради рекордно 

високото равнище на заетостта 

Безработицата продължава да намалява 

и в момента е около нивата отпреди 

кризата. В ЕС се очаква безработицата да 
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продължи да се понижава — от 7,6 % през 

2017 г., до 7,1 % през 2018 г. и 6,7 % през 

2019 г. Очаква се безработицата в 

еврозоната да се понижи от 9,1 % през 

2017 г., до 8,4 % през 2018 г. и 7,9 % през 

2019 г. 

В момента броят на заетите лица в 

еврозоната е най-висок от въвеждането 

на еврото насам, но все още има пазари 

на труда, които не използват пълноценно 

работната сила. Докато в някои държави 

членки безработицата продължава да е 

висока, други все по-трудно запълват 

свободните си работни места. 

Инфлацията бавно нараства на фона на 

все по-силен натиск 

Инфлацията на потребителските цени 

намаля през първото тримесечие на тази 

година, но се очаква да нарасне леко през 

следващите тримесечия, което отчасти се 

дължи на неотдавнашното увеличение на 

цените на петрола. Ценовият натиск също 

така се засилва вследствие на незаетите 

места на пазара на труда и по-бързия 

растеж на заплатите в много държави 

членки. Очаква се като цяло инфлацията в 

еврозоната през 2018 г. да се запази на 

равнището от 1,5 %, отбелязано през 

2017 г., след което да се увеличи до 1,6 % 

през 2019 г. За ЕС се очаква да се запази 

същата тенденция, като инфлацията 

остане на равнището от 1,7 % през тази 

година, преди да се повиши до 1,8 % през 

2019 г. 

Подобряване на състоянието на 

публичните финанси, липса на дефицити 

над 3 % от БВП 

 

През 2017 г. съвкупният дефицит по 

консолидирания държавен бюджет, 

както и държавният дълг в еврозоната 

намаляха като процент от БВП, 

подпомогнати от силния икономически 

растеж и ниските лихвени проценти. 

Благодарение на положителния ефект от 

по-добрите условия на пазара на труда 

върху бюджетите на държавите членки, 

включително намаляването на 

осигурителните плащания, 2018 г. се 

очаква да бъде първата година от 

началото на Икономическия и паричен 

съюз, през която всички правителства ще 

имат бюджетни дефицити под 3 % от БВП, 

както е посочено в Договора. 
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Съвкупният дефицит на сектор 

„Държавно управление“ в еврозоната се 

очаква да спадне до 0,7 % от БВП през 

2018 г. и 0,6 % през 2019 г. В ЕС 

съвкупният дефицит се очаква да бъде в 

размер на 0,8 % през 2018 и 2019 г. 

Очаква се съотношението на дълга към 

БВП в еврозоната да спадне до 84,1 % 

през 2019 г., като се прогнозира спад в 

почти всички държави членки. 

В перспектива — все повече рискове с 

все по-силно отрицателно въздействие 

Като цяло рисковете, оказващи 

въздействие върху прогнозите, се 

увеличаваха, а сега тенденцията е по-

скоро низходяща. Според най-

скорошните данни намалява 

вероятността в близко бъдеще растежът в 

Европа да се окаже по-голям от 

очакваното. Във външен план Изглежда, 

че нестабилността на финансовите пазари 

през последните месеци ще придобие по-

траен характер, което ще увеличи 

несигурността. Очаква се процикличните 

фискални стимули в САЩ да насърчат 

растежа в краткосрочен план, но 

същевременно да увеличат риска от 

„прегряване“ и повишаване на лихвените 

проценти в САЩ, което е по-бързо от 

очакваното. Също така по-големият 

търговски протекционизъм без съмнение 

представлява риск с отрицателни 

последици за перспективите пред 

световната икономика. Тези рискове са 

взаимосвързани. Поради своята 

откритост еврозоната ще бъде особено 

уязвима, ако те се реализират. 

Обединеното кралство — чисто 

техническо допускане за 2019 г. 

В прогнозата за ЕС за 2019 г. с цел 

сравнение в различните моменти са 

включени очаквани стойности за всички 

28 държави членки, включително 

Обединеното кралство. 

Предвид текущите преговори относно 

условията, при които Обединеното 

кралство ще напусне ЕС, прогнозите на 

Комисията за периода след Брексит се 

основават на чисто техническо допускане 

за състоянието на търговските отношения 

между ЕС-27 и Обединеното кралство. 

Това се прави само за целите на 

прогнозирането и няма връзка с водените 

в момента преговори в рамките на 

процедурата по член 50. 

За повече информация ТУК 

___________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_bg.htm
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Европейската комисия и 

Европейският механизъм за 

стабилност определят 

принципите на 

сътрудничество 

Европейската комисия и Европейският 

механизъм за стабилност (ЕМС) ще 

подпишат меморандум за 

разбирателство относно работните 

отношения между двете институции. 

Двете институции имат общи цели — да 

се запази стабилността на еврозоната и 

да се гарантира ефективното управление 

на програмите за финансова помощ в 

държавите членки. Документът, който ще 

бъде подписан официално от заместник-

председателя Валдис Домбровскис и 

комисар Пиер Московиси от името на 

Комисията и от управляващия директор 

на ЕМС Клаус Реглинг, отразява тясното 

сътрудничество между двете институции 

и важната роля, която ЕМС изигра през 

годините за предоставянето на 

финансова помощ на държавите членки с 

цел преодоляване на тежки кризи и 

възстановяване на финансовата 

стабилност. 

В меморандума се описват работните 

методи между Комисията и Европейския 

механизъм за стабилност с оглед на 

натрупания опит и съгласно съответните 

им роли и мандати. Той не променя 

правилата и нормативната уредба, 

съгласно които те извършват дейността 

си. Съществуващите правомощия и 

отговорности на двете институции, които 

са залегнали в законодателството на 

Европейския съюз и в Договора за ЕМС, 

остават непроменени. Освен това 

меморандумът не засяга по-нататъшните 

реформи на ЕМС, които могат да бъдат 

договорени.  

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

еврото и социалния диалог, а също така и 

за финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Днешният меморандум 

отразява общите цели на Европейската 

комисия и Европейския механизъм за 

стабилност, които са да се запази 

стабилността на еврозоната и да се 

гарантира ефективното управление на 

програмите за финансова помощ в 

държавите членки. Той се основава на 

настоящите принципи на 

сътрудничество между двете 

институции, в рамките на 

съответните им роли и мандати. В 

хода на задълбочаването на 

икономическия и паричен съюз на Европа 

следва да се стремим към 

допълнително подсилване на 
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инструментите за управление на кризи, 

с които разполагаме.“ 

Пиер Московиси, комисар по 

икономическите и финансовите въпроси, 

данъчното облагане и митническия съюз, 

заяви: „Тясното сътрудничество между 

Комисията и ЕМС през последните 

години доказа, че можем да действаме 

успешно и решително в интерес на 

еврозоната във времена на 

криза. Меморандумът за 

разбирателство припомня основните 

принципи на нашето сътрудничество 

днес и в бъдеще. Чрез укрепване на 

основите на управлението на кризи ние 

изпращаме сигнал за доверие и 

стабилност.“ 

 

Клаус Реглинг, управляващ директор на 

Европейския механизъм за стабилност, 

добави: „Много съм доволен, че 

подписваме меморандума за 

разбирателство между Европейската 

комисия и ЕМС. Той формализира 

успешното ни сътрудничество в 

рамките на програмите за финансова 

помощ по линия на ЕМС. Меморандумът 

за разбирателство се основава на 

взаимно допълващите се отговорности 

и правомощия на Комисията и на ЕМС. 

Допълнителното засилване на 

работните ни отношения води до 

печеливша ситуация за еврозоната 

като цяло и за всичките ѝ държави 

членки.“ 

Продължаващо тясно сътрудничество 

В меморандума за разбирателство се 

определят принципите на 

сътрудничество, работните 

договорености в рамките на програмите 

за финансова помощ по линия на ЕМС и 

наблюдението след приключването на 

програмите, оперативните 

договорености във връзка с обмена на 

информация и поверителността, както и 

въпросите, свързани с програмите за 

обучение и обмена на служители. 

Споразумението ще съдържа полезни 

насоки за продължаване на 

сътрудничеството в бъдещите програми. 

Управляващият директор на ЕМС ще се 

среща поне два пъти годишно с 

членовете на Комисията, отговарящи за 

финансовата стабилност и за 

икономическите и финансовите въпроси, 

за да обсъждат работните договорености, 

определени в Меморандума. 

 

За повече информация ТУК 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3541_bg.htm
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Пенсиите в ЕС: доклад 

отчита усилията на 

държавите членки за 

осигуряване на адекватни 

пенсии, макар и да са 

необходими допълнителни 

действия 

В Доклада за адекватността на пенсиите 

от 2018 г., който беше публикуван, се 

анализира по какъв начин сегашните и 

бъдещите пенсии спомагат за това да се 

предотврати бедността в напреднала 

възраст и да се запазят доходите на 

мъжете и жените по време на 

пенсионния период. 

В него се подчертава, че в своите 

реформи държавите членки обръщат все 

по-голямо внимание на осигуряването на 

устойчиви и адекватни пенсии. В бъдеще 

обаче ще са необходими допълнителни 

мерки. 

Мариан Тейсен, комисарят по заетостта, 

социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност, заяви: „Всеки 

пенсионер има право да живее 

достойно. Това е основен принцип на 

европейския стълб на социалните 

права. Адекватните пенсии са от 

ключово значение за 

предотвратяването на бедността и 

социалното изключване сред 

възрастните хора в Европа, особено 

жените. Необходимо е да направим 

така, че хората, които упражняват 

нестандартни форми на заетост или 

са самостоятелно заети лица, да не 

бъдат пренебрегвани. Трябва да 

обърнем приоритетно внимание на 

текущите реформи, които насърчават 

адекватните пенсии за всички.“ 

Възрастните европейци, които са 

изложени на риск от бедност или 

социално изключване, са с 1,9 милиона 

по-малко, отколкото преди десет години, 

а само през последните три години броят 

на работещите възрастни работници се е 

увеличил с 4,1 милиона. Въпреки тези 

подобрения в положението на 

европейските пенсионери, няма място за 

успокоение. Според доклада в момента 

около 17,3 милиона души — или 18,2 % от 

възрастните хора в ЕС (на възраст над 65 

години) — продължават да са застрашени 

от бедност и социално изключване. 

Техният дял е останал почти непроменен 

от 2013 г. насам. Освен това продължават 

да се наблюдават съществени различия 

между отделните държави и различните 

групи от населението. Например 

пенсиите на жените са все още с 37 % по-

ниски от тези на мъжете поради по-

ниските заплати и по-краткия им трудов 

стаж заради отговорностите им за 
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полагане на грижи. По същия начин 

хората, които упражняват нестандартни 

форми на заетост или са самостоятелно 

заети лица, често се сблъскват с по-

неблагоприятни условия за достъп и 

придобиване на право на пенсия, в 

сравнение с тези, които упражняват 

стандартни форми на заетост. Рискът от 

бедност и социално изключване в 

напреднала възраст също се увеличава с 

възрастта. Повече от половината от 

всички възрастни хора, изложени на риск 

от бедност или социално изключване в 

ЕС, са на възраст над 75 години. Това се 

дължи на факта, че докато с 

напредването на годините нуждите се 

увеличават, по време на пенсионния 

период стойността на пенсиите намалява. 

Държавите членки въведоха мерки, за да 

гарантират задържането на въпроса за 

адекватността на пенсиите (особено на 

ниските пенсии) на все по-централно 

място в политическите си усилия. 

Необходимо е обаче да се положат 

допълнителни усилия. За да може 

сегашните и бъдещите пенсии да бъдат 

адекватни и устойчиви, пенсионните 

системи трябва да стимулират по-дългия 

трудов живот в съответствие с трайното 

увеличаване на средната 

продължителност на живота. Това може 

да се осъществи чрез стимулиране на 

ученето през целия живот, осигуряване 

на безопасна и здравословна работна 

среда, адаптиране на пенсионната 

възраст, поощряване на по-късното 

пенсиониране и възпиране на ранното 

напускане на пазара на труда. Все повече 

се разпространяват гъвкавите варианти 

за работа, включително възможността 

пенсията да се съчетава с трудови 

доходи, и данъчните стимули, 

насърчаващи по-късното пенсиониране. 

Те ще продължат да бъдат от значение. 

Държавите членки трябва също така да 

предприемат допълнителни мерки за 

премахване на разликите между 

половете по отношение на пенсиите, като 

въведат политики за равни възможности, 

насочени към жените и мъжете в 

трудоспособна възраст, например чрез 

насърчаване на равновесието между 

професионалния и личния живот и равно 

разпределение на отговорностите за 

полагане на грижи, и като обърнат 

внимание на въпросите, свързани с 

участието на пазара на труда, 

интензивността на работата и 

прекъсването на професионалната 

дейност. По-специално е необходимо 

пенсионните политики да предвиждат 

адекватна защита при прекъсвания с цел 

полагане на грижи. В съответствие 

с европейския стълб на социалните 

права Комисията цели да подкрепи 

държавите членки в тези усилия, 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
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например с предложението си за 

създаване на по-добър баланс между 

личния живот и професионалното 

развитие на работещите родители и 

лицата, полагащи грижи. 

И накрая, важно е също така да продължи 

да се разширява пенсионното покритие, 

като се включат хората, които упражняват 

нестандартни форми на заетост или са 

самостоятелно заети лица, както и да се 

насърчават допълнителните пенсионни 

спестявания. В тази връзка, както и в 

рамките на стълба на социалните права, 

неотдавна Комисията представи 

предложение за  препоръка относно 

достъпа до социална закрила. 

 

 

 

Контекст 

Стълбът на социалните права беше 

представен от Комисията през април 

2017 г. Той беше провъзгласен 

официално от Европейския парламент, 

Съвета и Комисията по време на 

социалната среща на високо равнище в 

Гьотеборг през ноември 2017 г. С 

принцип 15 от европейския стълб на 

социалните права се признава правото на 

работниците и самостоятелно заетите 

лица да получават пенсия, която да 

гарантира адекватен доход. 

Докладът за адекватността на пенсиите се 

изготвя на всеки три години от 

Европейската комисия и Комитета за 

социална закрила. В изданието от 2018 г. 

се анализира по какъв начин сегашните и 

бъдещите пенсии спомагат за това да се 

предотврати бедността в напреднала 

възраст и да се запазят доходите на 

мъжете и жените по време на 

пенсионния период. 

В доклада се прави сравнителен анализ 

на адекватността на пенсиите в 28-те 

държави — членки на ЕС. Разглеждат се 

настоящият жизнен стандарт на 

възрастните хора и въздействието на 

пенсионните системи върху него и се 

прави преглед на неотдавнашните 

пенсионни реформи. Накрая се прави 

анализ на основните предизвикателства, 

свързани с адекватността на бъдещите 

пенсии, и на начините за справяне с тях. 

В доклада е представено и по-подробно 

описание на пенсионната система и на 

адекватността на пенсиите във всяка от 

28-те държави членки. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
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Докладът за адекватността на пенсиите от 

2018 г. и направеният в него набор от 

заключения за политиките бяха приети от 

Комитета за социална закрила на 25 

април 2018 г. Предвижда се 

заключенията за политиките да бъдат 

одобрени от Съвета по заетост, социална 

политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси през юни 2018 г. 

и да бъдат използвани в процеса на 

европейския семестър. 

Докладът за адекватността на пенсиите се 

допълва взаимно с предстоящия доклад 

от 2018 г. относно застаряването, който се 

изготвя от Комитета за икономическа 

политика и ще направи оценка на това как 

бъдещите разходи за пенсии ще се 

отразят върху устойчивостта на 

публичните финанси. 

 

За повече информация: 

Доклад за адекватността на пенсиите от 

2018 г.:  

адекватност на настоящите и бъдещите 

доходи на лицата в напреднала възраст в 

ЕС, том I и том II 

Уебсайт за европейския стълб на 

социалните права 

 

_________________________________ 

Подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и 

в преработката, 

мобилизирането и 

търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 

„Инвестиции в развитие на 

горските райони и 

подобряване 

жизнеспособността на 

горите“ от Програмата за 

развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

Цели: 

Подпомагането по процедурата е 

насочено към постигане на целите на 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на 

горите“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 (ПРСР) чрез: 

1. подобряване на 

конкурентоспособността и създаването 

на нови работни места, чрез: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
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а) насърчаване преработката и 

подобряване маркетинга на горските 

продукти;  

б) подпомагане закупуването или 

вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване за първична преработка на 

дървесина; 

2. подобряване състоянието на горите, 

тяхното опазване и устойчиво 

стопанисване, чрез: 

а) подпомагане провеждането на 

отгледните сечи във високостъблените и 

семенно възобновени издънкови гори до 

40 годишна възраст; 

б) подпомагане закупуването или 

вземането на лизинг на щадящи почвата 

и ресурсите машини и оборудване за сеч, 

извоз, товарене и транспорт на 

дървесина за едно или повече 

стопанства; 

в) подпомагане на устойчивото 

управление на горите чрез въвеждане на 

добри производствени практики, в т.ч. 

системи за управление на качеството и 

подготовка за сертификация. 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата: 

Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) по процедурата 

за подбор  на проектни предложения по 

подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработка, 

мобилизиране и търговията с горски 

продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в 

развитие на горските райони и 

подобряване жизнеспособността на 

горите“ е както следва: 

Общ размер 
на 

безвъзмездна 
финансова 

помощ 

Средства от 
Европейския 
земеделски 

фонд за 
развитие на 

селските 
райони 

Национално 
съфинансиране 

18 000 000 € 
35 204 400 лв. 

(100 %) 

15 300 000 € 
29 923 740 

лв. 
(85 %) 

2 700 000 € 
5 280 660 лв. 

(15 %) 

 

Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

1. Минималният размер на допустимите 

разходи за едно проектно предложение е 

9 779 лв. 

2. Максималният размер на допустимите 

разходи за едно проектно предложение е 

977 900 лв. 

3.  Максималният размер на общите 

допустими разходи за целия период на 

прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един 

кандидат е 977 900 лв. 

4.  Максималният размер на общите 

допустими разходи по подмярката за 

периода на прилагане на ПРСР 2014 – 

2020 г. не може да надвишава 977 900 лв., 
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за бенефициентите, които помежду си са 

предприятия партньори или свързани 

предприятия по смисъла на Закона за 

малките и средните предприятия. 

Процент на съфинансиране: 

1. Максималният интензитет на БФП за 

одобрени проектни предложения, които 

ще се изпълняват на територията на 

общини от селските райони, съгласно 

Приложение № 2, е в размер до 50 % от 

общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи.  

2. Максималният интензитет на БФП за 

одобрени проектни предложения, извън 

територията на общини от селските 

райони, е в размер до 40 % от общия 

размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи. 

3. Разликата между пълния размер на 

допустимите за финансово подпомагане 

разходи и размера на БФП се осигурява от 

кандидата, като участието на кандидата 

може да бъде само в парична форма. 

 

Допустими кандидати: 

1. За подпомагане могат да кандидатстват 

лица, които към датата на подаване на 

проектното предложение са: 

1.1. Физически лица, собственици на 

минимум 0,5 ха горски територии; 

1.2. Еднолични търговци, собственици на 

минимум 0,5 ха горски територии; 

1.3. Юридически лица, собственици на 

минимум 0,5 ха горски територии; 

1.4. Местни поделения на 

вероизповеданията, собственици на 

минимум 0,5 ха горски територии; 

1.5. Общини, собственици на минимум 10 

ха горски територии; 

1.6. Микро, малки и средни предприятия, 

различни от кандидатите по т. 1.1 до 1.5 и 

1.7; 

1.7. Горски стопани, доставчици на 

услуги. 

2. Едноличните търговци и юридическите 

лица се подпомагат, при условие че са 

регистрирани по Търговския закон (ТЗ) 

или Закона за кооперациите (ЗК) и са 

вписани в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията. 

3. Местни поделения на 

вероизповеданията се подпомагат, при 

условие че са регистрирани съгласно чл. 

20 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) 



 

 

 

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

 

17 
 

Европейски бюлетин          Май 2018 
Брой / 5 

или са признати за юридически лица по 

силата на чл. 10 от същия закон. 

4. Юридическите лица са допустими за 

подпомагане, в случай че не повече от 25 

% от капитала им е притежание на 

държавата, с изключение на общини. 

5. Кандидатите т. 1.1 и 1.7 са допустими за 

подпомагане само за дейностите: 

отгледни сечи във високостъблени и 

семенно възобновени издънкови гори до 

40 годишна възраст и закупуване или 

вземането на лизинг на щадящи почвата 

и ресурсите специализирана горска 

техника и оборудване за сеч, извоз, 

товарене и транспорт на дървесина за 

едно или повече стопанства. 

6. Кандидатите т. 1.4 и 1.5 са допустими за 

подпомагане само за дейностите: 

отгледни сечи във високостъблени и 

семенно възобновени издънкови гори до 

40 годишна възраст и закупуване или 

вземането на лизинг на щадящи почвата 

и ресурсите специализирана горска 

техника и оборудване за сеч, извоз, 

товарене и транспорт на дървесина само 

в собствени горски територии. 

7. Кандидатите по т. 1.2 и 1.3 са 

допустими за подпомагане за всички 

дейности. 

8. Кандидатите по т. 1.6 са допустими за 

подпомагане само за дейностите по 

изграждане, придобиване или 

подобрение на сгради и други 

недвижими активи необходими за 

първичната преработка на дървесина, 

както и закупуването на земя, когато е 

пряко свързана с изпълнението на 

проектното предложение и закупуването 

или вземането на лизинг на нови машини 

и оборудване за първична преработка на 

дървесината, както и други работни 

операции, предхождащи индустриалната 

преработка. 

Дейности, допустими за финансиране: 

По подмярка 8.6 „Инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в 

преработка, мобилизиране и търговията с 

горски продукти“ се предоставя БФП за 

следните допустими за подпомагане 

дейности: 

1. Изграждане, придобиване или 

подобрение на сгради и други 

недвижими активи необходими за 

първичната преработка на дървесина, 

както и закупуването на земя, когато е 

пряко свързана с изпълнението на 

проектното предложение; 

2. Закупуването или вземането на лизинг 

на нови машини и оборудване за 

първична преработка на дървесината, 

както и други работни операции, 

предхождащи индустриалната 

преработка съгласно приложение № 4; 
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3. Отгледни сечи във високостъблени и 

семенно възобновени издънкови гори до 

40 годишна възраст; 

4. Закупуване или вземането на лизинг на 

щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и 

оборудване за сеч, извоз, товарене и 

транспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства. 

Категории разходи, допустими за 

финансиране: 

1.1. Разходи, свързани с прякото 

изпълнение на строително-монтажните 

работи за изграждане или подобрение на 

сгради и други недвижими активи, както 

и разходи, свързани с придобиване на 

сгради и други недвижими активи, 

необходими за първичната преработка 

на дървесина, съгласно допустимите за 

подпомагане дейности по настоящите 

Условия за кандидатстване; 

1.2. Разходи за закупуването или 

вземането на лизинг на нови машини и 

оборудване за първична преработка на 

дървесината, както и други работни 

операции, предхождащи индустриалната 

преработка съгласно приложение № 4; 

1.3. Разходи за отгледни сечи във 

високостъблени и семенно възобновени 

издънкови гори до 40 годишна възраст; 

1.4. Разходи за закупуване или вземането 

на лизинг на щадящи почвата и ресурсите 

специализирана горска техника и 

оборудване за сеч, извоз, товарене и 

транспорт на дървесина за едно или 

повече стопанства. 

2. Закупуване на земя, когато е пряко 

свързана с изпълнението на проектното 

предложение; 

3. Разходи за ноу-хау, придобиване на 

патенти права и лицензи, разходи за 

регистрация на търговски марки и 

процеси необходими за изготвяне и 

изпълнение на проектното предложение; 

4. Закупуване на софтуер, необходим за 

изпълнение на проектното предложение;  

5. Разходите за въвеждане на добри 

производствени практики, системи за 

управление на качеството и подготовка за 

сертификация; 

6. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. 

разходи за хонорари за архитекти, 

инженери и консултантски услуги, 

извършени както в процеса на подготовка 

на проекта преди подаване на 

проектното предложение, така и по 

време на неговото изпълнение, които не 

могат да надхвърлят 12 на сто от общия 

размер на допустимите разходи 

включени в проектното предложение. 

Краен срок: 31.07.2018 г. 17:30 ч. 

За повече информация: ТУК 
___________________________________ 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/de14b67f-c9af-43c1-867b-666dc3b46338
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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

