
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 7/2018 

 

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: 

Съюз на сигурност                                    Стр. 2 

Засилено наблюдение по отношение на 

Гърция                                                            Стр. 5 

Процедура „Насърчаване на  

предприемачеството“                            Стр. 8 

Програма „Европа за гражданите“ — 

безвъзмездни средства за дейности за 

2018 г.                                                          Стр. 12 
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Съюз на сигурност: 

Комисията приветства 

приемането от Европейския 

парламент на 

предложенията относно 

Системата на ЕС за 

информация за пътуванията 

и разрешаването им (ETIAS) и 

относно укрепването на 

агенцията eu-LISA 

Европейският парламент даде 

окончателното си одобрение за 

създаването на Системата на ЕС за 

информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS) и за 

укрепването на мандата на eu-LISA — 

Европейската агенция за оперативното 

управление на широкомащабни 

информационни системи в 

пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие. 

Законодателните предложения за ETIAS и 

eu-LISA, представени от Комисията 

съответно през ноември 2016 г. и юни 

2017 г., бяха определени като 

политически приоритети в Съвместната 

декларация относно законодателните 

приоритети на ЕС за периода 2018—2019 

г. Комисарят по въпросите на миграцията, 

вътрешните работи и гражданството 

Димитрис Аврамопулос и комисарят, 

отговарящ за Съюза на сигурност, 

Джулиан Кинг приветстваха приемането 

на предложенията. 

Комисар Аврамопулос заяви: „В началото 

на мандата на настоящата Комисия се 

ангажирахме да изградим Европа, която 

закриля, и правим още една важна крачка 

към постигането на тази цел. 

Подсилената агенция eu-LISA ще е 

ръководният център за нашите 

информационни системи в областта на 

границите, миграцията и сигурността, а 

новата система ETIAS ще гарантира, че 

вече няма да има пропуски в 

информацията за пътниците, които са 

освободени от изискване за виза. Всяко 

лице, което представлява миграционен 

риск или риск за сигурността, ще бъде 

идентифицирано дори преди да извърши 

пътуване до границите на ЕС, а 

пътуването на добросъвестните пътници 

ще бъде улеснено. Искам да благодаря на 

двамата докладчици за ръководната им 

роля и ангажимента им за изграждане на 

по-сигурен Съюз за нашите граждани.“ 

Комисар Кинг заяви: „Нашите полицейски 

и гранични служители трябва да 

разполагат с необходимите инструменти, 

за да вършат работата си, а именно да 

осигуряват безопасността на нашите 

граждани и сигурността на нашите 

граници. Посредством ETIAS ще се 
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извършва предварителна проверка на 

освободените от изискване за виза 

посетители с цел откриване на 

потенциални проблеми във връзка със 

сигурността, а подсилената агенция eu-

LISA ще ни позволи да продължим да 

модернизираме информационните 

системи на равнище ЕС в областта на 

правоприлагането и управлението на 

границите.“ 

Разрешението от ETIAS не е виза. След 

като започне да функционира, системата 

ще извършва проверки преди пътуването 

на пътниците, които могат да пътуват без 

виза до Шенгенското пространство, с цел 

установяване на миграционни рискове и 

рискове за сигурността. При пристигане 

на границите на ЕС пътуващите ще трябва 

да разполагат както с валиден документ 

за пътуване, така и с разрешение от ETIAS. 

 Достъпно, лесно и бързо: Всички 

пътници, освободени от изискване 

за виза, ще трябва да поискат 

разрешение от ETIAS преди 

посещението си в Шенгенското 

пространство. Попълването на 

онлайн заявлението не би трябвало 

да отнема повече от 10 минути, 

като в над 95 % от случаите се 

получава автоматично одобрение. 

Пътуващите ще трябва да заплащат 

еднократна такса от 7 евро (за 

пътници на възраст между 18 и 70 

години), а издаденото разрешение 

ще е валидно за срок от три години. 

 Кръстосана проверка в 

информационните системи на ЕС: 

ETIAS ще прави кръстосана 

проверка на данните, 

предоставени с освободените от 

изискване за виза пътници, в 

информационните системи на ЕС в 

областта на границите, сигурността 

и миграцията, включително в 

Шенгенската информационна 

система (ШИС), Визовата 

информационна система (ВИС), 

Евродак и базите данни на Европол 

и Интерпол. Ако кръстосаната 

проверка на данните доведе до 

откриване на съответствие с данни, 

съдържащи се в базите данни на ЕС, 

заявлението ще бъде разгледано 

ръчно от централното звено на 

ETIAS, управлявано от Европейската 

агенция за гранична и брегова 

охрана. 

 Ясни правила за отказите: В случай 

че бъде отказано издаването на 

разрешение, съответният 

национален орган ще трябва да 

уведоми заявителя за решението 

или да изиска допълнителна 

информация в срок от 96 часа. Ако 

бъде предоставена допълнителна 

информация, националният орган 

трябва да вземе решение в срок от 



 

 

 

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

 

4 
 

Европейски бюлетин          Юли 2018 
Брой / 7 

четири седмици от датата на 

първоначалното заявление. В 

случай на отказ заявителите винаги 

имат право на обжалване. 

 Разработване на нови системи: 

Подсилената eu-LISA ще играе 

ключова роля в разработването и 

поддръжката на новите 

информационни системи на ЕС в 

областта на миграцията, 

сигурността и управлението на 

границите, и по-специално 

Системата за влизане/излизане 

(СВИ) и Системата на ЕС за 

информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS). 

 Модернизиране на 

съществуващите системи: 

Агенцията също така ще бъде в по-

добра позиция да поддържа и 

модернизира съществуващи 

системи, като Шенгенската 

информационна система (ШИС), 

Визовата информационна система 

(ВИС) и Евродак, за които вече 

отговаря. 

 Осигуряване на оперативна 

съвместимост: Подсилената 

агенция ще отговаря за 

внедряването на технически 

решения, за да се гарантира, че 

тези информационни системи на ЕС 

си взаимодействат ефективно и са 

леснодостъпни за полицейските и 

граничните служители по места. 

Следващи стъпки 

Одобрените текстове на двете 

предложения сега ще трябва да бъдат 

окончателно приети от Съвета, след което 

председателят на Европейския 

парламент и ротационният председател 

на Съвета ще подпишат законодателните 

актове. 

Регламентите ще влязат в сила на 

двадесетия ден след публикуването им в 

Официален вестник на Европейския съюз 

(EUR-Lex), което ще позволи на eu-LISA да 

започне изграждането на Системата на ЕС 

за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS) и да въведе 

тези нови информационни системи в 

експлоатация до края на 2021 г. 

Контекст 

В речта си за състоянието на Съюза от 

2016 г. председателят Юнкер изтъкна 

колко важно е да бъдат преодолени 

съществуващите слабости в 

управлението на данните и да бъде 

подобрена оперативната съвместимост 

на съществуващите информационни 

системи. Той обяви също така, че 

Комисията ще предложи създаването на 

система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им — 

автоматизирана система, която ще 
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извършва предварителни проверки, 

свързани със сигурността и незаконната 

миграция, при пълно зачитане на 

основните права и защитата на личните 

данни и ще издава на освободените от 

изискване за виза пътници разрешения за 

пътуване до Шенгенското пространство. 

За тази цел Комисията представи през 

ноември 2016 г. законодателно 

предложение за създаване на Системата 

на ЕС за информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS), а през юни 

2017 г — законодателно предложение за 

укрепване на мандата на eu-LISA — 

Европейската агенция за оперативното 

управление на широкомащабни 

информационни системи в 

пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие. Двете досиета бяха 

определени за политически приоритети 

съгласно Съвместната декларация за 

периода 2018—2019 г. 

За повече информация: тук 

 

Комисията подкрепя процеса 

на нормализиране в Гърция 

чрез привеждане в действие 

на рамка за периода след 

програмата 

Комисията прие решение за 

привеждането в действие на рамката за 

засилено наблюдение по отношение на 

Гърция, за да подпомогне изпълнението 

на договорените реформи след 

успешното приключване на програмата 

за подкрепа на стабилността по линия на 

Европейския механизъм за стабилност 

(ЕМС). 

На 20 август Гърция ще приключи своята 

програма за подкрепа на стабилността по 

линия на ЕМС, запазвайки своето място в 

еврозоната и Европейския съюз. Това 

значително постижение е резултатът от 

жертвите на гръцкия народ, от 

ангажимента на Гърция за извършването 

на реформи и от солидарността на 

нейните европейски партньори. 

Решението на Комисията за привеждане 

в действие на рамката за засилено 

наблюдение, предвидена в Регламент 

(ЕС) № 472/2013 (част от т.нар. „пакет от 

два законодателни акта“), улеснява 

процеса на нормализиране в Гърция, като 

укрепва постигнатия напредък. 

Привеждането на рамката в действие ще 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_bg.htm
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подпомогне провеждането, 

завършването и непрекъснатостта на 

реформите, договорени по програмата, в 

съответствие с ангажиментите, поети от 

гръцките органи. Това е от решаващо 

значение за спечелването на доверието 

на пазарите и следователно за 

засилването на икономическото 

възстановяване на Гърция, особено в 

периода непосредствено след 

приключването на програмата. 

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: „На 20 август ще бъде поставено 

ново начало за Гърция. За страната е 

важно да продължи да прилага 

предпазливи фискални и 

макроикономически политики, както и да 

завърши договорените реформи. 

Засиленото наблюдение се въвежда, за 

да се помогне на Гърция да спечели 

доверието на пазарите, инвеститорите и 

дружествата: всички те искат стабилност 

и предсказуемост. Това е начинът за 

привличане на повече инвестиции и за 

осигуряване на устойчив растеж, което 

ще създаде нови работни места и по-

добри жизнени и социални условия за 

гръцкия народ.“  

 

Комисарят по икономическите и 

финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз Пиер 

Московиси заяви: „Гърция вече може да 

се справя самостоятелно, но това не 

означава, че тя трябва да остане сама. 

Европа и Европейската комисия ще 

продължат да бъдат ангажирани и 

съпричастни с подпомагането на 

страната. Решението означава именно 

това. Засиленото наблюдение не 

представлява четвърта програма. То не е 

свързано с нови задължения или условия, 

а представлява рамка в подкрепа на 

провеждането и завършването на 

текущите реформи. Защо то е толкова 

важно? Защото възстановяването на 

Гърция не е събитие, а процес.“ 

Решението беше прието в резултат на 

споразумението, постигнато на 

заседанието на Еврогрупата на 22 юни, на 

което бе потвърдено, че Гърция е 

изпълнила всички предишни действия в 

рамките на четвъртия и последен 

преглед, и бе взето решение за солиден 

пакет от мерки за дълга, които ще 

позволят на Гърция да се изправи на 

крака без финансова помощ от 

партньорите. Като част от цялостното 

споразумение, постигнато на 

заседанието на Еврогрупата, гръцките 

органи поеха ангажимента да завършат 

изпълнението на ключови реформи, 
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договорени в рамките на настоящата 

програма. Те също така поеха конкретни 

политически ангажименти за 

приключването на редица ключови 

структурни реформи, които вече бяха 

започнати, и се съгласиха рамката за 

засилено наблюдение да бъде приведена 

в действие. 

Засиленото наблюдение представлява 

солидна рамка за наблюдение след 

приключване на програмата, която ще 

даде възможност за засилен мониторинг 

на икономическото, данъчно и 

финансово положение в Гърция и на 

промените в това положение. 

Привеждането на рамката в действие 

беше счетено за уместно поради 

продължителния характер на кризата, 

пред която беше изправена Гърция, 

задлъжнялостта на страната, 

необходимостта от продължаване на 

структурните реформи, насочени към 

устойчиво икономическо 

възстановяване, и оставащите слабости. 

Засиленото наблюдение ще улесни 

връщането на Гърция към нормална 

ситуация, в която тя определя своите 

цели на политиката, като същевременно 

ще даде възможност за очертаването на 

една разумна политика за времето след 

приключването на програмата. Що се 

отнася до споразумението на 

Еврогрупата, тази политика следва да 

запази целите на ключовите реформи, 

предприети по програмата на ЕМС. Тя не 

предполага никакви нови елементи на 

реформа или ангажименти и 

следователно слага ясен край на 

годините на програми за финансова 

помощ. 

Съгласно тази рамка се предвижда 

провеждането на мисии за преглед на 

всеки три месеца с цел ранно 

установяване на рисковете, което ще 

позволи да бъдат предприети мерки за 

справяне с тези рискове на ранен етап. На 

всеки три месеца Комисията ще 

представя доклади, съдържащи нейните 

констатации, на Европейския парламент, 

гръцкия парламент и Икономическия и 

финансов комитет в конфигурацията му 

за еврозоната — Работна група за 

Еврогрупата, в съответствие с 

приложимия регламент. Основание за 

привеждането в действие на мерките за 

дълга, зависещи от осъществяването на 

определена политика и договорени на 

заседанието на Еврогрупата от 22 юни, ще 

бъде изготвянето на положителни 

доклади по рамката за засилено 

наблюдение. 

В решението се предвижда също така 

Комисията да предприеме засилено 

наблюдение в сътрудничество с ЕЦБ и, 

когато е целесъобразно, Международния 

валутен фонд. ЕМС също ще участва. 
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Същевременно, считано от 

приключването на своята програма за 

подкрепа на стабилността на 20 август, 

Гърция, ще бъде напълно интегрирана в 

европейския семестър за координация на 

икономическите и социалните политики. 

Полезните взаимодействия между 

засиленото наблюдение и европейския 

семестър ще бъдат повишени 

максимално, за да се избегне 

създаването на ненужна тежест за 

администрацията и да се осигури 

съгласуваност. 

Контекст: 

През август 2015 г., след искане от страна 

на гръцките органи, на страната бе 

отпусната финансова помощ от ЕМС под 

формата на тригодишна програма за 

подкрепа на стабилността. Тази програма 

ще приключи на 20 август 2018 г. 

Регламент (ЕС) № 472/2013 (част от т.нар. 

„пакет от два законодателни акта“) 

осигурява правното основание за 

рамката за засилено наблюдение. 

За повече информация: тук 

 

Процедура на подбор на 

проекти 

 

„Насърчаване на 

предприемачеството“ 

Цел на процедурата: 

Създаване и развитие на нови 

предприятия в приоритетни сектори на 

Националната стратегия за насърчаване 

на малките и средните предприятия 2014-

2020 г. и специфични сфери, свързани с 

преодоляването на европейски и 

регионални предизвикателства . 

В съответствие със специфичната цел на 

Инвестиционен приоритет 2.1. „Достъп 

до финансиране в подкрепа на 

предприемачеството” проектните 

предложения по настоящата процедура 

следва задължително да имат принос 

към постигането на следния индикатор за 

резултат съгласно оперативната 

програма:  

- Нови предприятия, съществуващи две 

години след създаването си. 

Допустими кандидати:. Критерии за 

допустимост на кандидатите: 

1) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4381_bg.htm
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които са юридически лица или 

еднолични търговци, регистрирани 

съгласно Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

2) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

които са регистрирани след 31.12.2016 г. 

3) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на изискванията за 

микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни 

предприятия и Препоръка на Комисията 

от 6 май 2003 г. относно определението 

за микро-, малки и средни предприятия. 

4) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

които са независими предприятия  

съгласно Закона за малките и средни 

предприятия. 

5) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

при които над 50% от предприятието се 

притежават от едно физическо лице-

предприемач. 

 

ВАЖНО:  

Предприемачът не трябва да има участие 

в управлението и да притежава над 10% 

собственост в капитала (да бъде 

съдружник или акционер) на друго 

юридическо лице или едноличен 

търговец, регистрирани съгласно 

Търговския закон или Закона за 

кооперациите, с изключение на 

юридически лица или еднолични 

търговци, които не са осъществявали 

дейност през последните две 

приключени финансови години. 

6) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

които развиват своята основна 

икономическа дейност в следните 

сектори: 

Сектори от НСНМСП, изведени като 

приоритетни за създаване и развитие на 

нови предприятия: 

С13 „Производство на текстил и изделия 

от текстил, без облекло“; 

С20 „Производство на химични 

продукти“; 

С26 „Производство на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“; 

С27 „Производство на електрически 

съоръжения“; 
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С28„Производство на машини и 

оборудване, с общо и специално 

предназначение“; 

С29 „Производство на автомобили, 

ремаркета и полуремаркета“; 

С30 „Производство на превозни средства, 

без автомобили“; 

J58 „Издателска дейност“; 

J59 „Производство на филми, 

телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“; 

J62 „Дейности в областта на 

информационните технологии“; 

J63 „Информационни услуги“; 

M72 „Научноизследователска и развойна 

дейност“. 

Сектори, свързани с преодоляване на 

европейски и регионални 

предизвикателства 

С14 „Производство на облекло“; 

С15.1 „Обработка на кожи; производство 

на изделия за пътуване и сарашки 

изделия“; 

С16.29 „Производство на други изделия 

от дървен материал; производство на 

изделия от корк, слама и материали за 

плетене“ 

ВАЖНО: Производството на пелети (което 

е част от код С16.29) е недопустимо по 

настоящата процедура, с изключение на 

пелети получени от индустриалната 

преработка на дървесина. 

Производството на дърва за горене, 

изделия от корк, слама и материали за 

плетене (което също е част от код С16.29) 

е недопустимо по настоящата процедура. 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане 

на записани носители“; 

С21 „Производство на  лекарствени 

вещества и продукти“; 

С22 „Производство на изделия от каучук 

и пластмаси“; 

С23 „Производство на изделия от други 

неметални минерални суровини“; 

С25.50 „Коване, щамповане и валцуване 

на метал; прахова металургия“; 

С25.62 „Механично обработване на 

метал“; 

С25.71 „Производство на кухненски 

прибори и ножарски изделия“; 

С32.20 „Производство на музикални 

инструменти“; 

С32.50 „Производство на медицински и 

зъболекарски инструменти и средства“; 

J60.10 “Създаване и излъчване на 

радиопрограми“; 
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J60.20 „Създаване и излъчване на 

телевизионни програми“; 

M71.11 „Архитектурни дейности“; 

М71.12 „Инженерни дейности и 

технически консултации“; 

M74.10 „Дейности в областта на 

дизайна“; 

M74.20 „Дейности в областта на 

фотографията“; 

Q86 „Хуманно здравеопазване“; 

Q87 „Медико-социални грижи с 

настаняване“; 

Q88 „Социална работа без настаняване“. 

7) Допустими по настоящата процедура 

за подбор на проекти са само кандидати, 

които развиват дейността, за която 

кандидатстват в секторите, посочени в т. 

6) 

Кодът на дейността, за която се 

кандидатства следва да бъде посочен в т. 

2 „Данни на кандидата“, поле „Код на 

проекта по КИД-2008“ от Формуляра за 

кандидатстване. 

8) Кандидати могат да участват в 

процедурата за подбор на проекти и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, 

в случай че не попадат в забранителните 

режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 

на Комисията от 18 декември 2013 г. 

9) Кандидати могат да участват в 

процедурата за подбор на проекти и да 

получат безвъзмездна финансова помощ, 

в случай че не са недопустими кандидати 

съобразно демаркационната линия с 

други планове и програми, финансирани 

със средства на ЕС. 

Клонове на юридически лица, 

регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата за подбор на 

проекти поради липсата на 

самостоятелна правосубектност. 

Общ размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата: 

Общ размер 
на 

безвъзмездн
ата 

финансова 
помощ 

Финансиран
е от 

Европейски
я фонд за 

регионално 
развитие 

 

Национално 

съфинансира
не 

 

67 227 768.06 
лева 

34 373 012 
евро 

 

57 143 602.8
5 лева 

29 217 
060.20 евро 

 

10 084 165.21 
лева 

5 155 951.80 
евро 

 

Секторно разпределение на наличния 

бюджет: 

Сектори от НСНМСП, 
изведени като 

приоритетни за 
създаване и развитие на 

нови предприятия 

Сектори, свързани с 
преодоляване на 

европейски и 
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регионални 
предизвикателства1 

Сектори с 
изключение 

на ИКТ2 

ИКТ 
сектори3 

30 252 495.63 лева 
 

30 252 
495.63 лева 

 

 
6 722 776.80  

лева 

 

Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

Минимален размер 
на заявената 

безвъзмездна 
финансова помощ 

 
Максимален размер 

на заявената 
безвъзмездна 

финансова помощ 

 
50 000 лева 

 

 
200 000 лева 

 

 

Процент на съфинансиране: 

Максималният интензитет на 

безвъзмездната финансова помощ по 

процедура за подбор на проекти 

                                                      
 
 

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на 

предприемачеството“ е както следва: 

 
Максимален интензитет на помощта 

 
 

80 % 
 

 

Краен срок за кандидатстване: 

05.09.2018 г. 16:30 ч. 

За повече информация: тук 

 

Програма „Европа за 

гражданите“ — безвъзмездни 

средства за дейности за 2018 

г. 

 
Общи цели 

В рамките на общата цел за 

приближаване на Съюза до гражданите 

общите цели на Програмата са: 

- да допринесе за разбирането на 

гражданите за Съюза, неговата история и 

многообразие; 

- да насърчава европейското гражданство 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b0f9ff57-7e94-42b5-be41-4bf529b3b3d5
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и да подобрява условията за гражданско 

и демократично участие на ниво ЕС. 

Специфични цели 

Специфичните цели се осъществяват на 

транснационално равнище или с 

европейско измерение: 

- повишаване на информираността 

относно паметта за миналото, общата 

история и ценности, както и целта на 

Съюза да насърчава мира, ценностите си 

и благоденствието на своите народи чрез 

стимулиране на дебати, размисъл и 

изграждане на мрежи; 

- насърчаване на демократичното и 

гражданското участие на гражданите на 

ниво ЕС, чрез подобряване разбирането 

на гражданите за процеса на създаване 

на политиките на Съюза и чрез 

осигуряване на условия за обществена и 

междукултурна ангажираност и 

доброволческа дейност на ниво ЕС. 

Направление 1: Европейска памет за 

миналото 

- Проекти във връзка с европейската 

памет за миналото 

Направление 2: Демократична 

ангажираност и гражданско участие 

- Побратимяване на градове 

- Мрежи от градове 

- Проекти за гражданското общество 
  

В съответствие с общите цели на 

Програмата, многогодишните 

приоритети са определени от 

Европейската комисия през 2016 г. след 

консултации с програмния комитет. Те ще 

се прилагат през целия остатък от 

програмния период (2018—2020 г.), така 

че кандидатите ще разполагат с повече 

време за планиране и подготовка на 

проектите си. Това не изключва 

възможността при необходимост 

Европейската комисия да преразглежда, 

адаптира и/или изменя списъка с 

приоритети в който и да е момент, след 

допитване до заинтересованите от 

Програмата лица, представени в групата 

за граждански диалог, както и до 

програмния комитет. Кандидатите се 

насърчават да разработват проекти в 

съответствие с целите на Програмата и 

насочени към многогодишните 

приоритети. Многогодишните 

приоритети се обявяват на уебсайтовете 

на Европейската комисия 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-

for-citizens 

programme/officialdocuments/index_en.ht

m, на Изпълнителната агенция за 

образование, аудиовизия и култура 

(EACEA) 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens%20programme/officialdocuments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens%20programme/officialdocuments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens%20programme/officialdocuments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens%20programme/officialdocuments/index_en.htm
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https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en  и на Европейската комисия.  

Допустимост 

Заявленията трябва напълно да отговарят 

на критериите за допустимост, общи за 

всички направления на програмата, както 

са представени по-долу, и на конкретните 

критерии за допустимост, приложими за 

всяка мярка, както са описани в 

Ръководството на програмата. 

Кандидатите (понятието „кандидати“ се 

отнася до кандидатите и партньорите) 

трябва да са или публични органи, или 

организации с нестопанска цел, имащи 

правосубектност. 

 

Участващи държави 

Кандидатите трябва да са установени в 

някоя от участващите в програмата 

държави. Поне една държава — членка 

на ЕС, трябва да е участник в проектите 

във връзка с паметта за миналото и 

побратимяването на градовете и поне 

две държави членки трябва да участват в 

проектите за мрежите от градове и за 

гражданското общество. 

Отговарящите на условията държави по 

програмата са: 

- държавите — членки на Европейския 

съюз: Австрия, Белгия, България, 

Германия, Гърция, 

Дания, Естония, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипър, Латвия, Литва, 

Люксембург, Малта, Нидерландия, 

Обединеното кралство, Полша, 

Португалия, Румъния, Словакия, 

Словения, Унгария, Финландия, Франция, 

Хърватия, Чешката република, Швеция. 

- Албания, бивша Югославска република 

Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия 

и Черна гора. 

За кандидати от Обединеното кралство: 

Обърнете внимание, че критериите за 

допустимост трябва да бъдат изпълнени 

през целия срок на отпускане на 

безвъзмездни средства. Ако 

Обединеното кралство напусне ЕС по 

време на периода на отпускане на 

средства, без да е сключено 

споразумение с ЕС, гарантиращо в 

частност, че британските кандидати ще 

продължат да бъдат допустими, ще 

спрете да получавате финансирането от 

ЕС (същевременно ще продължите да 

участвате, ако е възможно) или от Вас 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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може да бъде изискано да напуснете 

проекта. 

Потенциално участващи държави 

Програмата е потенциално отворена за 

следните категории държави, при 

условие че са подписали международно 

споразумение с Европейската комисия за 

участие в програмата „Европа за 

гражданите“: 

a) държавите в процес на 

присъединяване към ЕС, държавите 

кандидатки и държавите потенциални 

кандидатки, в съответствие с общите 

принципи и общите условия за участието 

на тези държави в програми на Съюза, 

установени в съответните рамкови 

споразумения, решения на Съвета за 

асоцииране или други подобни 

споразумения; държавите — членки на 

ЕАСТ, които са страни по Споразумението 

за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на 

това споразумение; 

 

Информация относно подписването на 

международните споразумения за 

участието в програмата „Европа за 

гражданите“ ще бъде предоставена на 

следния уебсайт 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en  

 

Бюджет и продължителност на 

проектите 

Изпълнението на настоящата покана за 

представяне на предложения подлежи на 

следните условия: 

Сумата зависи от наличието на бюджетни 

кредити, предвидени в проектобюджета 

за 2018 г., след приемането на бюджета 

за 2018 г. от бюджетния орган или ако 

бюджетът не е приет, съгласно 

предвиденото в т.нар. „временни суми от 

една дванадесета“. 

Общият заделен бюджет по настоящата 

покана за представяне на предложения 

се предвижда да бъде 16,3 млн. евро. 

- Проекти във връзка с европейската 

памет за миналото 3,7 млн. евро 

- Побратимяване на градове 4,6 млн. евро 

- Мрежи от градове 4,5 млн. евро 

- Проекти за гражданското общество: 3,5 

млн. евро 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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Общият заделен бюджет за поканата за 

представяне на предложения, както и 

разпределението му, са ориентировъчни 

и може да бъдат променени вследствие 

на изменение на годишните работни 

програми „Европа за гражданите“. 

Потенциалните кандидати се приканват 

редовно да проверяват годишната 

работна програма „Европа за 

гражданите“ и нейните изменения, 

публикувани на: 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-

for-citizens-programme/official-

documents/index_en.htm  

във връзка с наличния бюджет за всяко 

обхванато от поканата действие. 

Равнищата на отпусканите безвъзмездни 

средства, както и продължителността на 

проектите, се различават в зависимост от 

мерките. Подробности са предоставени в 

Ръководството на програмата „Европа за 

гражданите“. 

Краен срок за подаване на заявления 

Всички посочени по-долу крайни срокове 

за подаване на заявления изтичат в 12:00 

ч. (по обяд), брюкселско време. 

- Побратимяване на градове: 3 септември 

2018 г. 

- Мрежи от градове: 3 септември 2018 г. 

Уведомяване за резултатите от оценката 

и публикуването им 

Кандидатите трябва да бъдат лично 

уведомени за резултатите от 

процедурата по оценка с писмо, 

подписано от разпоредителя с бюджетни 

кредити, изпратено по електронна поща 

— с известяване за получаването и 

прочитането му — до последните четири 

месеца след 

изтичането на крайния срок за подаване 

на заявленията. В рамките на тези четири 

месеца се извършват оценяването и 

подборът на заявленията, след което се 

приема решение за възлагане. 

Единствено след приключването на тези 

процедури се публикува списъкът с 

избраните проекти на следния уебсайт: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens/selection-results_en  

Пълна информация 

Подробните условия за настоящата 

покана за представяне на предложения, 

включително приоритетите, могат да 

бъдат намерени в Ръководството на 

програмата „Европа за гражданите“ на 

следния интернет адрес: 

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-

citizens_en   

 

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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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

