
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 6/2018 

 

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: Oбщата селскостопанска 

политика след 2020 г.                              Стр. 2 

Бюджет на ЕС: мерки в подкрепа на 

европейските сектори на културата и 

творчеството                                           Стр. 6 

Регионалното развитие и политиката на 

сближаване след 2020 г.                          Стр. 9 

Фонд на ЕС за правосъдие, права и 

ценности                                                    Стр. 13 
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Бюджет на ЕС: Oбщата 

селскостопанска политика 

след 2020 г. 

 

За следващия дългосрочен бюджет 

(2021—2027 г.) Комисията предлага ОСП 

да бъде опростена и модернизирана. 

 

Подплатени с бюджет от 365 милиарда 

евро, тези предложения запазват ОСП 

като политика за посрещане на 

бъдещите предизвикателства, за 

неотклонна подкрепа на земеделските 

стопани и селските общности, както и за 

водеща роля за постигането на 

устойчиво развитие на селското 

стопанство на ЕС и на амбициозните 

цели на ЕС за опазване на околната 

среда и във връзка с климата. С 

предложенията държавите членки ще 

разполагат с по-голяма гъвкавост, а и 

отговорност, при избора си къде и как да 

инвестират финансирането си по линия 

на ОСП с оглед на амбициозните цели, 

които ЕС си поставя, за постигането на 

адаптивен, стабилен, устойчив и 

конкурентоспособен селскостопански 

сектор, в който доходите на 

земеделските стопани се подпомагат 

целево и справедливо. 

Заместник-председателят на Комисията 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, заяви: 

„Общата селскостопанска политика е 

сред най-основните ни политики; тя 

има отражение върху ежедневието на 

всички европейци. Представените 

добре обмислени предложения ще 

допринесат за 

конкурентоспособността на селското 

стопанство и същевременно ще 

засилят устойчивото му развитие. С 

новия акцентиращ върху резултатите 

модел субсидиарността на държавите 

членки се увеличава, с което не само 

самата политика, а и проследимостта 

на резултатите, ще бъдат по-

ефективни.“ 

Основните характеристики на 

предложенията на Комисията за 

модернизирана и опростена ОСП са: 

 

1. Нов начин на функциониране:  

Държавите членки ще разполагат с 

повече гъвкавост при усвояването на 

отреденото им финансиране, което ще 

им позволи да разработват специални 

програми, тясно съобразени с 

проблемите, пред които са изправени 

техните земеделски стопани и в по-

широк аспект – селски общности. 

Държавите членки ще могат и да 
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прехвърлят до 15 % от финансирането си 

по линия на ОСП между преките 

плащания и развитието на селските 

райони, за да осигурят финансиране за 

своите приоритети и мерки. 

Равнопоставеността между държавите 

членки ще бъде осигурена от: 

 национални стратегически планове 

за целия период, в които 

държавите членки ще посочат как 

посредством преките плащания и 

програмите за развитие на 

селските райони възнамеряват да 

постигнат деветте общи за ЕС 

социално-икономически и 

свързани с опазването на околната 

среда цели. Комисията ще одобри 

всеки план, за да се осигури 

съгласуваност и защита на единния 

пазар; 

 Комисията ще следи отблизо как 

всяка държава изпълнява плана си 

и се доближава до съгласуваните 

цели. 

 

2. По-справедливо подпомагане чрез 

по-добро целеполагане: Преките 

плащания ще останат в сърцевината на 

политиката, за да се осигури на 

земеделските стопани стабилност и 

предвидимост. С приоритет ще се 

подпомагат малките и средните 

стопанства, които представляват по-

голямата част от селскостопанския 

сектор на ЕС, както и младите 

земеделски стопани. Чрез външното 

сближаване Комисията продължава да 

полага усилия за по-справедливо 

разпределяне на преките плащания сред 

държавите членки. 

В допълнение: 

 преките плащания за 

земеделските стопани в размер 

над 60 000 евро ще бъдат 

намалени, а максималният размер 

на плащанията на стопанство (като 

изцяло се вземат предвид 

разходите за труд) ще бъде 

100 000 евро. Целта на тази мярка 

е да се постигне по-справедливо 

разпределяне на плащанията; 

 малките и средните стопанства ще 

получават повече подпомагане за 

хектар; 

 държавите ще трябва да заделят 

най-малко 2 % от определените им 

средства за директни плащания за 

подпомагане на младите 

земеделски стопани в създаването 

на стопанства. Към това ще се 

добавят финансова подкрепа за 

развитие на селските райони и 

различни мерки за улесняване на 

достъпа до земя и на 

прехвърлянето на земя. 
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3. По-амбициозни цели във връзка с 

опазването на околната среда и 

изменението на климата: В 

предложените общи за ЕС цели не е 

пропуснат никой от следните въпроси: 

изменението на климата, природните 

ресурси, биологичното разнообразие, 

местообитанията и ландшафтите. 

Подпомагането на доходите на 

земеделските стопани вече е обвързано 

с грижливото отношение към околната 

среда и изменението на климата; новата 

ОСП обаче ще изиска от земеделските 

стопани да набележат по-амбициозни 

цели посредством задължителни 

изисквания и насърчителни мерки: 

 преките плащания ще бъдат 

обвързани с по-строги изисквания 

за опазване на околната среда и 

във връзка с климата; 

 всяка държава членка ще трябва 

да задели част от отреденото ѝ 

финансиране за преки плащания за 

предлагането на екосхеми, с които 

земеделските стопани да бъдат 

подпомогнати да прилагат по-

стриктни изисквания от 

задължителните; 

 най-малко 30 % от всяко 

национално финансиране за 

развитие на селските райони ще 

бъдат заделени за мерки за 

опазване на околната среда и във 

връзка с климата; 

 очаква се 40 % от общия бюджет на 

ОСП да има принос за мерките във 

връзка с климата; 

 освен възможността да прехвърлят 

15 % между стълбовете, държавите 

членки ще могат да прехвърлят от 

стълб 1 към стълб 2 още 15 % за 

финансиране на мерки за опазване 

на околната среда и във връзка с 

климата (без национално 

съфинансиране). 

 

4. По-широко използване на познанията 

и иновациите: Модернизираната ОСП 

ще се възползва от най-новите 

технологии и иновации, за да помага на 

земеделските стопани по места и на 

администрацията, по-специално 

посредством следното: 

 бюджет от 10 милиарда евро, 

заделени от програмата за научни 

изследвания на ЕС „Хоризонт 

Европа“, за научно-

изследователски проекти и 

проекти за иновации в областта на 

хранително-вкусовата 

промишленост, селското 

стопанство, развитието на селските 

райони и биоикономиката; 
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 насърчаване на държавите членки 

да използват за контрол и 

наблюдение големи масиви от 

данни и новите технологии и така 

да намалят значително 

необходимостта от проверки на 

място; 

 засилване на цифровизацията в 

селските райони, с което ще се 

повиши качеството на живота в 

тези райони и ще се допринесе 

още повече за 

конкурентоспособността на 

европейската селскостопанска 

продукция. 

Следващи стъпки 

Бързото постигане на споразумение за 

дългосрочния бюджет на ЕС и по 

секторните предложения е много важно, 

за да се ускорят максимално 

практическите резултати от 

финансирането на ЕС, а земеделските 

стопани да разполагат с необходимата 

сигурност при своите делови и 

инвестиционни решения. 

Закъснения от рода на възникналите в 

началото на текущия бюджетен период 

2014—2020 г. могат потенциално да 

попречат на земеделските стопани и на 

националните администрации да 

извлекат полза от приноса на новата ОСП 

– намалена бюрократичност, увеличена 

гъвкавост и по-осезаеми резултати. 

Всяко забавяне на одобрението на 

бъдещия бюджет би също така отложило 

стартирането на хиляди потенциални 

нови проекти в ЕС за подпомагане на 

земеделските стопани и селските 

общности, както и за решаване на 

широка гама въпроси – от засилване на 

опазването на околната среда до 

привличането на нови земеделски 

стопани. 

Постигането през 2019 г. на 

споразумение за следващия 

дългосрочен бюджет ще осигури плавен 

преход между настоящия (2014—2020 г.) 

и новия дългосрочен бюджет, а също 

така ще осигури предвидимост и 

непрекъснатост на финансирането, което 

е от полза за всички. 

За повече информация 

Информационните документи и 

законодателните предложения:  тук 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Oбщата 

селскостопанска политика след 2020 г. 

Повече информация за бюджета на ЕС за 

бъдещето се намира тук 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/natural-resources-and-environment_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
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Бюджет на ЕС: мерки в 

подкрепа на европейските 

сектори на културата и 

творчеството 

Европейската комисия предлага в 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС 

за периода 2021—2027 г. 

финансирането за програма „Творческа 

Европа“, чрез която се подпомагат 

европейските сектори на културата и 

творчеството и аудио-визуалните 

произведения, да се увеличи на 1,85 

милиона евро. 

Тибор Наврачич, комисар по въпросите 

на образованието, културата, младежта и 

спорта, заяви: „Културата винаги е 

заемала централно място в европейския 

проект. Тя сплотява хората. Освен това 

секторите на културата и творчеството 

имат решаваща роля за икономическото 

и социалното развитие и ни дават 

възможност да изградим силни 

международни отношения. Имаме 

големи амбиции в областта на културата, 

а подсилването на програма „Творческа 

Европа“ ще ни позволи да ги превърнем 

в реалност. Призовавам всички държави 

членки и Европейския парламент да 

подкрепят този подход.“ 

Мария Габриел, комисар по въпросите 

на цифровата икономика и цифровото 

общество, заяви: „Нашата подкрепа за 

секторите на културата е от 

съществено значение за това 

европейската индустрия да увеличи 

своята конкурентоспособност. Чрез 

един стабилен аудио-визуален сектор, 

който можем да постигнем 

посредством направление „МЕДИА“ на 

програма „Творческа Европа“, ще бъде 

възможно да се поощрят европейската 

култура, идентичност и многообразие 

и да се спомогне за укрепването на 

общите ни ценности за свобода и 

плурализъм на медиите.“ 

Предложението на Комисията за 

укрепване на секторите на културата и 

творчеството в ЕС е съсредоточено върху 

три области: „МЕДИА“ — направлението 

на програма „Творческа Европа“, чрез 

което се подпомагат филмовата и 

другите аудио-визуални индустрии на ЕС, 

„Култура“ и междусекторни действия: 

1. „МЕДИА“:  

С 1,081 милиарда евро ще се финансират 

аудио-визуални проекти и ще се 

стимулира конкурентоспособността на 

европейския аудио-визуален сектор. 

Програма „МЕДИА“ ще продължи да 

подпомага развитието, 

разпространението и популяризирането 

на европейски филми, телевизионни 

програми и видеоигри. През следващите 

години ще бъдат инвестирани повече 
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средства в рекламата и 

разпространението на европейски 

произведения на международно 

равнище и в новаторските подходи при 

разказването на истории, включително 

виртуалната реалност. Ще бъде 

създадена онлайн директория на филми 

от ЕС, за да се увеличат достъпността и 

видимостта на европейските 

произведения.  

2. Направление „КУЛТУРА“:  

609 милиона евро от новия бюджет ще 

бъдат предназначени за насърчаване на 

европейските сектори на културата и 

творчеството. Ще бъдат създадени 

проекти за сътрудничество, мрежи и 

платформи, които ще свързват 

талантливите хора на изкуството от цяла 

Европа и ще улесняват трансграничното 

сътрудничество между творците.  

3. ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ В СЕКТОРИТЕ НА 

КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ:  

Със 160 милиона евро ще се финансират 

МСП и други организации, работещи в 

секторите на културата и творчеството. 

Средствата ще се използват и за 

насърчаване на сътрудничеството в 

областта на културната политика в целия 

ЕС , за поощряване на свободата, 

разнообразието и плурализма на 

медийната среда, а също и за 

подпомагане на качествената 

журналистика и медийната грамотност. 

Културата има положителна роля за 

устойчивостта на европейското общество 

и икономика. Поради цифровизацията и 

глобалната конкуренция е необходима 

по-силна подкрепа за европейските 

сектори на културата и творчеството. 

Може да направим повече, за да 

стимулираме трансграничните 

продукции, да гарантираме по-широкото 

разпространение на европейските 

произведения и да се уверим, че 

извличаме максимална полза от 

цифровите технологии, като 

същевременно съхраняваме 

европейското културно и езиково 

многообразие. Освен това чрез 

укрепването на културата и творчеството 

в ЕС можем по-добре да подкрепим 

свободата и плурализма на медиите, 

които са от решаващо значение за 

поддържането на открити, приобщаващи 

и творчески общества. Ето защо 

Комисията предлага финансирането за 

програма „Творческа Европа“ да бъде 

увеличено. 

 



 

 

 

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

 

8 
 

Европейски бюлетин          Юни 2018 
Брой / 6 

Следващи стъпки 

Бързото постигане на споразумение за 

дългосрочния бюджет на ЕС и неговите 

секторни предложения е много важно, 

за да се гарантира, че със средствата от 

ЕС се постигат резултати във възможно 

най-кратки срокове. 

Постигането на споразумение през 

2019 г. относно следващия дългосрочен 

бюджет ще осигури плавен преход 

между настоящия (2014—2020 г.) и 

новия дългосрочен бюджет, а също така 

ще гарантира предвидимост и 

непрекъснатост на финансирането, което 

е от полза на всички. 

Контекст 

Настоящата програма „Творческа 

Европа“ обхваща периода 2014—2020 г. 

Предложението за нова програма 

„Творческа Европа“ е част от глава 

„Инвестиции в хората“ на 

предложението за дългосрочния бюджет 

на ЕС. Основната му цел е да насърчава 

европейската култура, която допринася 

за европейската идентичност. Новата 

програма също така ще осигури на 

гражданите по-голямо поле за действие, 

като се насърчават и защитават 

основните права и ценности и се 

създават възможности за демократично 

участие в политическия процес и 

гражданското общество. 

Програма „Творческа Европа“ за 

периода 2014—2020 г. представлява 

единствена по рода си платформа за 

координирана и конструктивна подкрепа 

за секторите на културата и творчеството 

по целия континент. Предложената нова 

програма се основава на натрупания 

опит и има за цел да запази и подсили 

добре работещите елементи. Тя се опира 

също така на обявената за 

2018 г. Европейска година на културното 

наследство, чиято цел е да се повиши 

осведомеността за европейското 

споделено, но многообразно наследство, 

и да се укрепи европейската 

идентичност. 

За повече информация 

Законодателно предложение и 

информационен документ 

Уебсайт на програма „Творческа Европа“ 

Видеоклип за програма „МЕДИА“ 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_bg.htm
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_bg
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://youtu.be/iiOBCk_BP7Y
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Бюджет на ЕС: регионалното 

развитие и политиката на 

сближаване след 2020 г. 

За следващия дългосрочен бюджет на 

ЕС за 2021—2027 г. Комисията предлага 

да се модернизира политиката на 

сближаване — основната 

инвестиционна политика на ЕС и един 

от най-конкретните изрази на 

солидарност в Съюза. 

Икономиката на ЕС се възстановява, но 

са необходими допълнителни 

инвестиции за преодоляване на 

запазващите се различия в страните 

членки и между тях. Бъдещата политика 

на сближаване, която разполага с 

бюджет от 373 млрд. евро[1] за поети 

задължения за периода 2021—2027 г., 

има достатъчен инвестиционен 

капацитет, за да помогне за 

преодоляване на тези различия. Ще 

продължи насочването на ресурсите към 

регионите, които трябва да положат най-

много усилия, за да се изравнят с 

останалата част на ЕС. Същевременно 

политиката на сближаване ще продължи 

да играе ролята на силна и пряка връзка 

между ЕС и неговите региони и градове. 

Юрки Катайнен, заместник-председател 

на Комисията, отговарящ за заетостта, 

растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, заяви: През 

следващото десетилетие политиката 

на сближаване ще помогне на всички 

региони да модернизират индустрията 

си и да инвестират в иновации и в 

прехода към нисковъглеродна, кръгова 

икономика. Освен това нашето 

предложение ще допринесе за още по-

благоприятна бизнес среда в Европа 

чрез създаването на необходимите 

условия за растеж, създаване на 

работни места и инвестиции. 

Комисарят по въпросите на регионалната 

политика Корина Крецу заяви: Днес 

предлагаме политика на сближаване за 

всички региони, при която никой не е 

забравен. Направихме така, че тя да 

бъде по-гъвкава, да се адаптира към 

новите приоритети и да защитава по-

добре нашите граждани. Също така 

опростихме правилата и това ще бъде 

от полза за всички — от малки 

предприятия и предприемачи до 

училища и болници, чийто достъп до 

средствата ще бъде улеснен. 

Основните характеристики на 

предложението на Комисията за 

модернизирана политика на сближаване 

са: 

1. Акцент върху ключовите 

инвестиционни приоритети, във връзка 

с които ЕС е в най-добра позиция да 

постигне резултати: Преобладаващата 

част от инвестициите в рамките на 

https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1%22
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Европейския фонд за регионално 

развитие и Кохезионния фонд ще бъдат 

за иновации, подкрепа за малките 

предприятия, цифрови технологии и 

модернизиране на промишлеността. 

Освен това ще бъдат предоставени 

средства за прехода към 

нисковъглеродна, кръгова икономика и 

борбата с изменението на климата, като 

по този начин ще бъдат постигнати 

резултати по Парижкото споразумение. 

 

2. Политика на сближаване за всички 

региони и по-индивидуализиран 

подход към регионалното развитие: 

 Инвестиции във всички региони: 

Регионите, които все още 

изостават по отношение на 

растежа или доходите — те се 

намират предимно в Южна и 

Източна Европа — ще продължат 

да получават значителна помощ от 

ЕС. Чрез политиката на сближаване 

ще продължи да се инвестира във 

всички региони, тъй като много от 

тях в цяла Европа, включително и в 

по-богати страни членки, изпитват 

трудности при извършването на 

индустриален преход, борбата с 

безработицата и отстояването на 

позициите си в глобализираната 

икономика; 

 По-индивидуализиран подход: В 

рамките на политиката на 

сближаване се запазват трите 

категории региони: по-слабо 

развити региони, региони в преход 

и по-силно развити региони. За да 

се намалят неравенствата и да се 

помогне на регионите с ниски 

доходи и слаб растеж да наваксат 

изоставането си, БВП на глава от 

населението остава водещият 

критерий при разпределянето на 

средствата. Въвеждат се и нови 

критерии, за да се отчетат по-

добре реалностите по места — 

младежка безработица, ниско 

равнище на образование, 

изменение на климата и приемане 

и интегриране на мигранти. 

 На местно равнище: Политиката 

на сближаване за 2021—2027 г. е 

израз на една Европа, която дава 

възможности, като подкрепя 

местните стратегии за развитие. 

Местните, градските и 

териториалните органи ще 

участват по-активно в 

управлението на средствата от ЕС, 
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а повишените равнища на 

съфинансиране ще засилят 

усещането за съпричастност на 

регионите и градовете към 

финансираните от ЕС проекти.  

3. По-малко, по-ясни, по-кратки правила 

и по-гъвкава рамка: 

 Опростяване на достъпа до 

финансиране: Комисията предлага 

в следващия дългосрочен бюджет 

на ЕС правилата да бъдат 

опростени, за да има по-малко 

административни формалности и 

по-облекчени процедури за 

контрол на предприятията и 

предприемачите, които се 

възползват от финансиране от ЕС; 

 Единна нормативна уредба: За 

седемте фонда на ЕС, управлявани 

в партньорство със страните 

членки (съгласно принципа за 

„споделено управление“), вече 

важи единна нормативна уредба 

— очаква се това да облекчи 

дейността на мениджърите на 

програми по фондовете на ЕС. Това 

ще улесни и полезното 

взаимодействие — например 

между фондовете по политиката 

на сближаване и фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ — при 

разработването на местни 

стратегии за интеграция на 

мигрантите. Рамката също така 

създава условия за по-ефективни 

връзки с други фондове от 

инструментариума на бюджета на 

ЕС; например страните членки 

могат да решат да прехвърлят част 

от ресурсите си по политиката на 

сближаване във фонда InvestEU. 

 Адаптиране към нуждите: Освен 

това в новата рамка стабилността, 

необходима за дългосрочно 

планиране на инвестициите, е 

съчетана с точно необходимото 

равнище на гъвкавост, за да се 

реагира ефективно на 

непредвидени събития. Чрез 

междинен преглед ще се определи 

дали са необходими промени в 

програмите за последните две 

години от периода на 

финансиране, като ще бъдат 

възможни малки трансфери на 

ресурси в рамките на програмите 

по фондовете на ЕС.  

4. По-силна връзка с европейския 

семестър, за да се подобри 

инвестиционната среда в 

Европа: Комисията предлага засилване 

на връзката между политиката на 

сближаване и европейския семестър, за 

да се създаде благоприятна за растежа и 

предприятията среда в Европа, така че да 

може да се реализира пълният 

потенциал на инвестициите на равнище 
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ЕС и на международно равнище. Тази по-

силна подкрепа на политиката на 

сближаване за структурните реформи ще 

гарантира пълно взаимно допълване и 

координация с новата, подобрена 

Програма за подкрепа на структурните 

реформи. 

Следващи стъпки 

В условията на безпрецедентна 

прозрачност на 2 май Европейската 

комисия представи за пръв път своето 

предложение за нов дългосрочен 

бюджет на ЕС в текущи и постоянни цени 

за 2018 г. Днес Комисията също така 

публикува разпределението по държави 

на средствата по политиката на 

сближаване както в текущи, така и в 

постоянни цени за 2018 г. (вж. 

приложението). 

Бързото постигане на споразумение за 

дългосрочния бюджет на ЕС и неговите 

секторни предложения е много важно, 

за да се гарантира възможно най-

бързото постигане на резултати по места 

чрез фондовете на ЕС. 

Закъснения, подобни на тези в началото 

на текущия бюджетен период 2014—

2020 г., биха означавали, че 100 000 

финансирани от ЕС проекта няма да 

могат да започнат навреме; много 

училища, които се нуждаят от ремонт, 

ще трябва да чакат; медицинско 

оборудване ще бъде доставено със 

закъснение в болници или пък малки 

предприятия ще трябва да планират 

инвестициите си в условия на 

несигурност. 

Постигането на споразумение през 

2019 г. относно следващия дългосрочен 

бюджет ще осигури плавен преход 

между настоящия (2014—2020 г.) и 

новия дългосрочен бюджет, а също така 

ще гарантира предвидимост и 

непрекъснатост на финансирането, което 

е от полза на всички. 

 

За повече информация 

Регионалното развитие и политиката на 

сближаване след 2020 г.: въпроси и 

отговори 

Правни текстове и информационни 

документи: 

 Регионално развитие и 

сближаване новата рамка накратко 

 По-индивидуализиран подход към 

регионалното развитие 

 По-опростена и по-гъвкава рамка 

за политиката на сближаване 

 

Повече информация за бюджета на ЕС за 

бъдещето е достъпна тук 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
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Фонд на ЕС за правосъдие, 

права и ценности 

Комисията предлага да се създаде нов 

фонд „Правосъдие, права и ценности“ с 

цел опростяване на съществуващите 

програми в тази област. 

Съобщение за медиите (IP/18/3923) 

Фондът се състои от програмите „Права и 

ценности“ и „Правосъдие“. 

Предложеният бюджет за фонда за 

седемгодишния период е 947 милиона 

евро — 642 милиона евро за програма 

„Права и ценности“ и 305 милиона евро 

за програма „Правосъдие“. Общият 

размер на средствата е приблизително 

равностоен на отпуснатия бюджет за 

предходния период. 

Фондът ще подкрепя дейностите на 

редица участници в областта на правата 

и ценностите, като НПО, органи по 

въпросите на равенството, публични 

администрации, съдебни мрежи или 

университети. 

Как ще се промени настоящата 

структура? 

Чрез създаването на фонд „Правосъдие, 

права и ценности“ с двете програми в 

основата му се извършва опростяване 

спрямо сегашното положение, при което 

съществуват три програми. 

По-конкретно областта на 

гражданството, обхваната понастоящем 

от две различни програми, ще попадне в 

обхвата единствено на новата програма 

„Права и ценности“, благодарение на 

което ще се постигнат полезни 

взаимодействия. 

Програма „Права и ценности“ 

Програма „Права и ценности“ има за цел 

да защитава и утвърждава правата и 

ценностите, залегнали в Договорите на 

ЕС, включително като подпомага 

организациите на гражданското 

общество, за поддържането на отворени, 

демократични и приобщаващи 

общества. 

Програмата има три конкретни цели: 

 да утвърждава равенството и 

правата (направление „Равенство и 

права“); 

 да насърчава ангажираността и 

участието на гражданите в 

демократичния живот на Съюза 

(направление „Гражданска 

ангажираност и участие“); 

 борба с насилието (направление 

„Дафне“); 

Какви дейности ще бъдат финансирани 

по линия на програмата „Права и 

ценности“? 

 повишаване на 

осведомеността и обучение за по-

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_en.htm
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добро познаване на политиките и 

правата в областите, обхванати от 

програмата, включително 

осведоменост за европейската 

култура, история и памет; 

 взаимно обучение сред 

заинтересованите страни за повече 

знания и по-добро взаимно 

разбиране и гражданско и 

демократично участие, както 

и дейности, свързани с 

побратимяването на градове, с 

цел създаване на контакти между 

европейците от различни 

националности и култури; 

 дейности за анализ и 

мониторинг с цел по-добро 

разбиране на текущото състояние 

в държавите членки и на равнище 

ЕС, както и с цел по-добро 

прилагането на законодателството 

и политиките на ЕС; 

 подкрепа за организациите на 

гражданското общество с цел 

насърчаване и спомагане за 

активното участие в изграждането 

на един по-демократичен Съюз, 

както и за запознаването с правата 

и ценностите; 

 развиване на капацитета на 

европейските мрежи за 

насърчаване и по-нататъшно 

развиване на правото, целите на 

политиката и стратегиите на Съюза, 

както и подкрепа за организациите 

на гражданското общество, 

осъществяващи дейност в 

областите, обхванати от 

програмата; 

Програма „Правосъдие“ 

Програма „Правосъдие“ има за цел да 

допринесе за по-нататъшното развитие 

на европейско пространство на 

правосъдие, основано на принципа на 

правовата държава, на взаимно 

признаване и взаимно доверие; 

По-конкретно програма „Правосъдие“ 

ще: 

 улеснява и подпомага съдебното 

сътрудничество по 

гражданскоправни и 

наказателноправни въпроси и ще 

утвърждава принципа на 

правовата държава, например 

чрез подпомагане на усилията за 

повишаване на ефективността на 

националните правосъдни 

системи и изпълнението на 

решенията; 

 подкрепя и насърчава съдебното 

обучение, за да способства за 

създаването на обща правна и 

съдебна култура и култура на 

зачитане на принципа на 

правовата държава; 
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 улеснява ефективния достъп до 

правосъдие за всички и ефективна 

правна защита; програмата ще 

насърчава ефективните 

граждански и наказателни 

производства и ще утвърждава и 

осигурява подкрепа за правата на 

жертвите на престъпления, както и 

за процесуалните права на 

заподозрените и обвиняемите по 

наказателни производства. 

 

Какви дейности ще бъдат финансирани 

по линия програмата „Правосъдие“? 

 повишаване на 

осведомеността и обучение; 

програмата ще подпомага 

съответните заинтересовани 

страни с цел да се постигне по-

добро познаване на политиките и 

правото на Съюза, например в 

областта на материалното и 

процесуалното право, 

инструментите за съдебно 

сътрудничество или съответната 

съдебна практика на Съда на 

Европейския съюз; 

 взаимно обучение чрез обмен на 

добри практики между 

заинтересованите страни с цел по-

добро взаимно познаване на 

гражданското и наказателното 

право и правните и съдебните 

системи на държавите членки, 

включително принципа на 

правовата държава; 

 дейности за анализ и 

мониторинг за по-добро 

познаване и разбиране на 

потенциалните пречки пред 

гладкото функциониране на 

европейското пространство на 

правосъдие; 

 разработване и използване на 

информационни и 

комуникационни технологии 

(ИКТ) с цел по-голяма ефикасност 

на съдебните системи и 

сътрудничеството между тях и по-

добра трансгранична оперативна 

съвместимост на системите и 

приложенията; 

 развиване на капацитета на 

ключови мрежи на европейско 

равнище и подкрепа за 

организациите на гражданското 
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общество, работещи в областите, 

обхванати от програмата. 

Как ще бъдат подпомагани НПО? 

Организациите на гражданското 

общество имат много важна роля за 

изпълнението на дейностите по линия на 

фонд „Правосъдие, права и ценности“. 

По-конкретно програма „Права и 

ценности“ ще има за цел да защитава и 

утвърждава правата и ценностите, 

залегнали в Договорите на ЕС, 

включително като подпомага 

организациите на гражданското 

общество, за поддържането на отворени, 

демократични и приобщаващи 

общества. 

Тя ще финансира неправителствени 

организации, за да насърчава дейности 

за постигане на трите заложени 

конкретни цели за програмата, в 

продължение на сегашната практика. 

Това включва например проекти за 

борба с насилието срещу жени, проекти 

за утвърждаване правата на детето и др. 

Също така ще се финансират дейности за 

насърчаване и подпомагане на 

активното участие в изграждането на 

един по-демократичен Съюз, както и за 

насърчаване на осведомеността за 

правата и ценностите, чрез 

подпомагането на организации на 

гражданското общество, включително 

неправителствени организации и 

мозъчни тръстове. Освен това 

програмата „Правосъдие“ ще подпомага 

организации на гражданското общество 

например за улесняване на ефективния 

достъп до правосъдие за всички. 

Каква е връзката между фонда и новия 

механизъм, предложен от Комисията в 

многогодишната финансова рамка във 

връзка с принципа на правовата 

държава ? 

Предложеният регламент ще позволи на 

Съюза да защитава по-ефективно своя 

бюджет, когато слабости във връзка с 

прилагането на принципа на правовата 

държава вредят или заплашват да 

навредят на доброто финансово 

управление или на финансовите 

интереси на ЕС. 

Ролята на фонда е различна: той има за 

цел да насърчава политики в 

съответствие с основните права и 

европейските ценности. Той 

допълнително ще спомага за 

развиването на европейско пространство 

на правосъдие, основано на принципа на 

правовата държава и на взаимното 

доверие, и ще гарантира, че гражданите 

могат да се ползват от правата си. 
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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 
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