
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 8/2018 

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: 

 

Комисията представя допълнителни 

мерки в подкрепа на земеделските 

стопани                                                        Стр. 2 

84 % от гражданите желаят Европа да 

спре да премества часовниците         Стр. 4                              

ЕК обявява своя годишен училищен 

конкурс по превод                                      Стр. 6                                

EK оказва подкрепа за реформите в 

България                                                      Стр.  8 

Ново ръководство на тръжни процедури 

за финансирани от ЕС проекти           Стр. 8 

Планът „Юнкер“ надхвърли 

първоначалната цел от 315 милиарда 

евро инвестиции                                     Стр. 10 
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Сушата в Европа: Комисията 

представя допълнителни 

мерки в подкрепа на 

земеделските стопани 

Европейската комисия продължава да 

оказва практическа подкрепа, за да 

помогне на земеделските стопани, 

засегнати от тазгодишната суша. Ще 

бъдат предоставени допълнителни 

облекчения, за да могат стопаните да 

осигурят храна за своите животни. 

Европейската комисия представи 

допълнителен пакет от мерки за 

повишаване на наличните количества 

фураж — един от основните проблеми 

пред земеделските стопани, които се 

борят с последиците от сушата. Този 

пакет допълва мерките, които бяха 

оповестени в началото на август. 

Комисарят по въпросите на земеделието 

Фил Хоган заяви: Комисията реагира 

бързо на първите сигнали за тези 

екстремни климатични явления и аз 

продължавам да следя ситуацията 

отблизо. Поддържам връзка с 

министрите на засегнатите държави 

членки и заедно преценяваме 

адекватността на вече въведените 

мерки. Вярвам, че допълнителните 

действия, които предприемаме, ще 

облекчат земеделските стопани при 

решаването на проблема с недостига 

на фураж за животните. Приветствам 

неотдавнашните изявления на няколко 

държави членки, които изразиха 

готовност да помогнат на своя 

земеделски сектор, и ще продължа да 

им съдействам, за да използват в пълна 

степен съществуващите 

възможности, преди всичко в рамките 

на общата селскостопанска политика. 

Представените нови дерогации се 

отнасят по-конкретно до някои правила 

за екологизиране: 

 възможност зимните култури, 

които обикновено се засяват през 

есента с цел да се прибират или да 

се използват за паша, да се считат 

за междинни култури (нещо, което 

според действащите понастоящем 

правила е забранено), ако са 

предназначени за паша или за 

производство на фураж; 

 възможност междинните култури 

да се засяват като чисти култури (а 

не като смес от култури, както се 

изисква според действащите 

правила), ако са предназначени за 

паша или за производство на 

фураж; 

 възможност определеният за 

междинните култури 8-седмичен 

минимален период да се съкрати, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_bg.htm
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за да могат земеделците навреме 

да засеят след тях зимните култури; 

 включване на Франция в приетата 

по-рано дерогация за косене и 

паша на оставена под угар земя. 

Беше официално представено и 

оповестеното преди няколко седмици 

предложение за по-големи 

предварителни плащания. За да се 

осигурят повече финансови ресурси на 

земеделските стопани, те ще могат да 

получат до 70 % от полагащите им се 

преки плащания и 85 % от плащанията за 

развитие на селските райони още от 

средата на октомври 2018 г., вместо да 

чакат до декември. 

Тези предложения допълват вече 

съществуващите разпоредби за такива 

обстоятелства. Във всички случаи 

Комисията гарантира, че всички тези 

мерки се прилагат по пропорционален 

начин, като се взимат предвид 

екологичните съображения. Така 

например съгласно съществуващите 

правила за държавната помощ може да 

се предостави помощ в размер до 80 % от 

щетите, причинени от суша (или до 90 % в 

районите с природни ограничения), при 

спазване на определени конкретни 

условия. Във връзка със закупуването на 

фуражи може да се кандидатства за 

помощ на основание материални щети 

или загуба на доходи. Компенсации за 

щетите може също така да се 

предоставят, без да е необходимо да се 

уведомява Комисията (т.нар. „помощ de 

minimis“), като сумите за отделните 

земеделски стопани може да достигат до 

15 000 евро за период от три години. 

Възможности за облекчения има и по 

линия на развитието на селските райони, 

включително например под формата на 

финансиране за повторно засяване на 

пасища или компенсация за загуба на 

доходи. 

Днешните предложения бяха 

представени на държавите членки на 

заседание на съответния комитет. Те 

следва да бъдат подложени на гласуване 

през идните дни и да бъдат официално 

приети до края на септември. Мерките 

ще се прилагат със задна дата. 

Комисията поддържа връзка с всички 

държави членки, за да може до 31 август 

да получи актуална информация за 

последиците от сушата. 

За повече информация: 

Съобщение относно предварителните 

плащания и първите дерогации 

Презентация относно последиците от 

сушата в Европа 

Бюлетини за мониторинг на 

селскостопанските ресурси (МССР) 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-agrees-drop-crop-diversification-and-ecological-focus-areas-requirements-due-adverse-climate-conditions-2018-jul-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-agrees-drop-crop-diversification-and-ecological-focus-areas-requirements-due-adverse-climate-conditions-2018-jul-16_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4801_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/presentations/presentation-drought-md-comagri-30082018_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/news/presentations/presentation-drought-md-comagri-30082018_en.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins
https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins
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Консултация за лятното 

часово време: 84 % от 

гражданите желаят Европа 

да спре да премества 

часовниците 

Европейската комисия публикува 

предварителните резултати от 

обществената консултация за 

преминаването към лятно часово време в 

Европа. 

Тази консултация онлайн, която се 

проведе между 4 юли и 16 август 2018 г., 

получи 4,6 милиона отговора от всичките 

28 държави членки — най-големият брой 

отговори, получаван някога при 

обществена консултация на Комисията. 

Съгласно предварителните резултати (вж. 

приложението), 84 % от отговорилите 

предпочитат да бъде прекратено 

преместването на часовниците два пъти 

годишно. 

Европейският комисар по транспорта 

Виолета Булц представи 

предварителните резултати на колегиума 

на Комисията, който проведе първата си 

дискусия за възможните следващи 

стъпки. Комисар Булц заяви: Милиони 

европейци използваха нашата 

обществена консултация, за да бъде чут 

гласът им. Посланието е много ясно: 84 % 

от тях не желаят повече часовниците да 

бъдат премествани. Ние ще 

предприемем съответните действия и ще 

изготвим законодателно предложение 

до Европейския парламент и до Съвета, 

които след това заедно ще вземат 

решение. 

Предварителните резултати показват 

също, че повече от три четвърти (76 %) от 

отговорилите смятат, че опитът им с 

преместването на часовниците два пъти 

годишно е много отрицателен или 

отрицателен. Изтъкнатите от участниците 

в допитването основания за 

прекратяване на смяната на времето са 

свързани с отрицателните последици за 

здравето, увеличения брой пътни 

произшествия или липсата на икономия 

на енергия. 

 
Председателят на Европейската 

комисия Юнкер включи въпроса за 

лятното часово време в политическата 

програма като част от ангажимента да се 

действа мащабно по важните въпроси, 

като същевременно на държавите членки 

се оставя възможността да вземат 
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решенията в области, където това е най-

уместно. Обществената консултация по 

въпросите на лятното часово време беше 

организирана от Европейската комисия 

като част от текущата ѝ оценка на 

действащите разпоредби за смяна на 

времето в Европа. Тя е следствие също 

така от резолюцията на Европейския 

парламент, приета през февруари 2018 г., 

както и на искания от държавите членки, 

заинтересованите страни и гражданите. 

 

Следващи стъпки 

Окончателните резултати от 

обществената консултация ще бъдат 

публикувани през следващите седмици. 

Сега Комисията ще изготви предложение 

до Европейския парламент и до Съвета с 

оглед на промяна на настоящите 

разпоредби за смяна на часовото време. 

 

Контекст 

Между 4 юли и 16 август 2018 г. 

Европейската комисия организира 

обществена консултация като част от 

текущата си оценка на действащите 

разпоредби за смяна на времето в 

Европа. Тя беше осъществена под 

формата на проучване онлайн, което 

събра мненията на европейските 

граждани, по-специално цялостния им 

опит с преместването на часовниците и 

техните предпочитания между основните 

алтернативи (т.е. запазване на сегашната 

система или окончателното ѝ премахване 

в целия ЕС). Обществените консултации 

са един от инструментите, които 

Комисията използва, за да прави оценка 

на политиките си, наред с други елементи 

като например научни изследвания. 

Други особено популярни консултации в 

миналото включват законодателните 

актове за птиците и местообитанията (над 

550 000 отговора) или модернизирането 

на общата селскостопанска политика 

(повече от 322 000 отговора). 

Повечето държави членки имат стара 

традиция в разпоредбите за смяна на 

времето, която в много случаи датира от 

Първата и Втората световна война или от 

петролната криза през 70-те години. От 

80-те години насам Европейският съюз 

започна постепенно да приема 

законодателни актове, въз основа на 

които всички държави членки да се 

споразумеят да преминават 

едновременно от зимно към лятно 

часово време и обратно, и да бъдат 

премахнати националните графици. От 

1996 г. всички европейци преместват 

часовниците си с един час напред в 

последната неделя на март и с един час 

назад в последната неделя на октомври. 

Целта на правилата в ЕС не беше да 

хармонизира режима на смяна на 

времето в ЕС, а да преодолее 

проблемите, особено в секторите на 

транспорта и логистиката, които 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//EN
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възникват поради некоординирано 

прилагане на смяната на времето през 

годината. 

Паралелно с разпоредбата за 

преминаване към лятно часово време в 

Европейския съюз, държавите членки 

използват три различни часови зони или 

стандартно време. Решението за 

стандартното време е от национална 

компетентност. 

___________________________________ 

 

Предизвикателство за 

младите любители на чужди 

езици: Европейската комисия 

обявява своя годишен 

училищен конкурс по превод 

 

Дирекцията за писмени преводи на 

Европейската комисия приканва 

средношколци от цяла Европа да 

изпробват преводаческите си умения в 

12-тото издание на своя годишен 

конкурс „Juvenes Translatores“. 

Тази година юношите с афинитет към 

езиците ще превеждат текст на тема, 

свързана с културното наследство. 

Изборът на темата е свързан с 

обявяването на 2018 г. за Европейска 

година на културното наследство. 

Участниците ще могат да избират да 

превеждат измежду общо 552-те 

възможни езикови комбинации от 24-те 

официални езика на ЕС. Сред участниците 

в миналогодишния конкурс имаше 

ученици, които превеждаха от полски на 

финландски, от чешки на гръцки, от 

хърватски на шведски — само няколко 

примера за 144-те използвани 

комбинации. 

Европейският комисар Гюнтер 

Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, 

човешките ресурси и писмените преводи, 

заяви: Езиците са в основата на 

многообразието на Европа и са пътят 

към разбирането на нашата 

идентичност. Чрез конкурса 

младежите ни напомнят за нашето 

многообразие и за това, че тъкмо то е 

едно от най-големите ни 

преимущества. Ето защо приканвам 

всеки, който обича езиците, да се 

включи и да спомага за 

популяризирането и развитието на 

нашето езиково и културно наследство. 

За да участват в конкурса, училищата 

трябва да преминат през двуетапен 

процес на регистрация. 

На първия етап средните училища трябва 

да се регистрират на следния 

уебсайт http://ec.europa.eu/translatores. 

Регистрацията започва на 1 септември 

https://europa.eu/cultural-heritage/
https://europa.eu/cultural-heritage/
http://ec.europa.eu/translatores


 

 

 

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

 

7 
 

Европейски бюлетин                     Август 2018 
Брой / 8 

2018 г., продължава до 20 октомври 

2018 г. на обяд и може да бъде направена 

на който и да било от 24-те официални 

езика на ЕС. 

На втория етап Европейската комисия ще 

прикани общо 751 училища, избрани на 

случаен принцип, да номинират между 

двама и петима ученици за участие в 

конкурса. Учениците могат да бъдат от 

която и да е националност, но трябва да 

са родени през 2001 г. 

 

Конкурсът ще се проведе на 22 ноември и 

ще тече едновременно във всички 

участващи в конкурса училища. 

Победителите — по един за всяка 

държава — ще бъдат обявени в началото 

на февруари 2019 г. Те ще получат 

наградите си през пролетта на 2019 г. на 

специална церемония в Брюксел. 

По време на посещението си в Брюксел 

средношколците ще имат възможността 

да се срещнат с преводачи от генерална 

дирекция „Писмени преводи“ на 

Европейската комисия — хората, които 

оценяват техните преводи — и да 

разговарят за работата с езици. 

Контекст 

Генерална дирекция „Писмени преводи“ 

на Европейската комисия организира 

конкурса Juvenes Translatores (от лат. — 

млади преводачи) всяка година от 2007 г. 

насам. Целта на конкурса е да 

популяризира чуждоезиковото обучение 

в училищата и да запознае младите хора 

с работата на преводача. Той е 

предназначен за ученици на възраст 17 

години. През годините конкурсът е 

вдъхновил и насърчил някои от 

участниците да продължат да изучават 

езици в университета и да станат 

професионални преводачи. Целта на 

конкурса е и да подчертае богатото 

езиково многообразие на Европа. 

 

За повече информация: 

Уебсайт на конкурса „Juvenes 

Translatores“ 

 

Снимки от церемонията по награждаване 

през 2018 г. 

 

http://ec.europa.eu/translatores
http://ec.europa.eu/translatores
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155560181969010&type=1&l=708fc802c2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10155560181969010&type=1&l=708fc802c2
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Eвропейската комисия 

оказва подкрепа за 

реформите в България 

Европейската комисия одобри 

поисканата от България допълнителна 

техническа помощ чрез Програмата за 

подкрепа на структурните 

реформи (ППСР).  

Днешното решение позволява 

финансирането на проекти, насочени към 

реформи на процедурите по 

несъстоятелност, съпътстващи мерки за 

подобряване съдебната инфраструктура 

и корпоративното управление на 

държавни предприятия. Проектите ще се 

подсигурят финансово с 1,5 милиона 

евро, които България доброволно ще 

прехвърли от нейния компонент за 

техническа помощ в Европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

към ППСР. 

Приложената към решението работна 

програма очертава конкретните 

действия, които ще се финансират и 

посочва приоритетите, целите и 

очакваните резултати от проектите за 

реформи. Тези реформи са важни и във 

връзка с плавния преход към валутния 

механизъм II (ERM II). Българските 

власти се ангажираха с изпълнението на 

редица предварителни условия в 

контекста на очакванията за 

присъединяване към ERM II и Банковия 

съюз до юли 2019г. 

 

Комисията създаде Службата за 

подкрепа на структурните реформи през 

2015г. в помощ на държавите членки, 

които подготвят, изработват и прилагат 

институционални, структурни и 

административни реформи. Службата 

управлява Програмата за подкрепа на 

структурните реформи, която е достъпна 

за всички членки на Европейския съюз по 

тяхна заявка. 

Ново ръководство на 

тръжни процедури за 

финансирани от ЕС проекти 

Европейската комисия публикува ново 

ръководство, с което да помогне на 

националните и регионалните 

длъжностни лица, които се разпореждат 

със средства от ЕС, да организират 

ефикасни и прозрачни процедури за 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36125/st11119-en18.pdf
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_bg
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обществени поръчки за финансирани от 

ЕС проекти. 

 

Ръководството обхваща целия процес, от 

подготовката и публикуването на 

поканите за участие до подбора и 

оценката на офертите и изпълнението на 

поръчките. За всеки от етапите има 

включени съвети за избягване на грешки, 

добри практики, полезни връзки и 

образци. Разяснено е също така как да се 

оползотворят максимално 

възможностите, които разкриват 

приетите през 2014 г. преработени 

директиви за обществените поръчки, т.е. 

по-малко бюрокрация и повече онлайн 

процедури, за да се улесни участието на 

малките предприятия в публичните 

търгове и възможност за въвеждане на 

нови критерии в решението за възлагане 

на поръчката с цел да се изберат 

социално отговорни дружества и 

иновативни и екологични продукти. 

„Оказването на помощ на държавите 

членки при организирането на 

надеждни тръжни процедури за 

инвестициите на ЕС е от съществено 

значение, за да се защити бюджетът на 

ЕС от грешки и за да се гарантира 

максималното въздействие на всяко 

вложено от ЕС евро така, че това да 

бъде в пряка полза на гражданите“, 

заяви комисарят по регионалната 

политика Корина Крецу. 

Европейските структурни и 

инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват 

над 450 милиарда евро в реалната 

икономика на ЕС за периода 2014—2020 

г., половината от които се инвестират 

чрез обществени поръчки. В интернет 

има публикувана инфографика относно 

ръководството, както и допълнителна 

информация относно дейностите на 

Комисията, с които тя помага на 

държавите членки да подобрят начина си 

на управление и инвестиране на 

средствата от ЕС. 

За повече информация: 

Практическо ръководство за обществени 

поръчки 

Как по-добре да се инвестират и 

управляват средствата 

___________________________________ 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidelines_tender_procedure.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_bg.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/how/improving-investment/
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/how/improving-investment/
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Планът „Юнкер“ надхвърли 

първоначалната цел от 315 

милиарда евро инвестиции 

От юли 2015 г. насам Европейският фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е 

мобилизирал 335 милиарда евро под 

формата на допълнителни инвестиции в 

целия ЕС. Планът „Юнкер“ оказа 

безспорно въздействие върху 

икономиката на ЕС и промени 

радикално начина, по който иновациите 

се финансират в Европа. 

Европейската комисия и групата на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

изпълниха ангажимента си да 

мобилизират 315 милиарда евро за 

допълнителни инвестиции в рамките на 

Плана за инвестиции за Европа — плана 

„Юнкер“. С подкрепата на бюджетна 

гаранция от Европейския съюз и на 

собствените ресурси, предоставени от 

групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 

операции, които се очаква да доведат до 

инвестиции в размер на 335 милиарда 

евро в 28-те държави — членки на ЕС. 

Това е повече от първоначалната цел от 

315 милиарда евро, определена през 

2015 г., когато ЕФСИ бе стартиран като 

съдействие за преодоляване на 

недостига на инвестиции в резултат на 

финансовата и икономическа криза. 

Очаква се 700 000 малки и средни 

дружества да се възползват от подобрен 

достъп до финансиране. Предвид успеха 

на ЕФСИ Европейският съвет и 

Европейският парламент се споразумяха 

миналата година за удължаване на 

неговото действие, както и за 

увеличаване на капацитета му на 500 

милиарда евро до края на 2020 г. 

Председателят на Комисията Жан-

Клод Юнкер заяви: „Планът „Юнкер“ се 

доказа като успешно начинание. Ние 

надхвърлихме първоначалната цел от 

315 милиарда евро инвестиции и се 

очаква до 2020 г. Европейският фонд за 

стратегически инвестиции да създаде 

1,4 милиона работни места и да увеличи 

БВП на ЕС с 1,3 %. Финансирахме 

проекти, които не биха били възможни 

без ЕФСИ , и при това без да се трупат 

нови дългове: две трети от 

инвестициите са от частния сектор. 

От финансирането на професионално 

обучение за бежанци във Финландия до 

средства за възобновяемата енергия в 

Гърция и селското стопанство в 

България — ще продължим да 

използваме бюджета на ЕС за това, 

което може най-добре: стимулирането 

на растежа“. 

Заместник-председателят на Комисията 

Юрки Катайнен, отговарящ за работните 

места, растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_bg.htm
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заяви: „Днешното постижение доказва, 

че ЕС е начело в използването на частни 

средства за общественополезни цели. 

Като възприехме съобразен с пазара 

подход и използвахме стратегически 

бюджета на ЕС, подкрепихме стотици 

иновативни инвестиционни проекти и 

подпомогнахме разрастването на 

хиляди малки предприятия. В резултат 

на това подобрихме 

конкурентоспособността на Европа и 

досега оказахме подкрепа на не по-малко 

от 750 000 работни места в целия ЕС. 

Благодарение на Плана за инвестиции и 

на усилията на държавите членки за 

реализирането на национални 

структурни реформи перспективите 

пред инвестициите в Европа са 

обещаващи“. 

Председателят на групата на 

Европейската инвестиционна банка 

Вернер Хойер заяви: „Обичам да 

наричам ЕИБ институцията на добрите 

вести, но дори и по нашите стандарти 

днешният успех ме прави особено горд. 

Успяхме да направим това, което преди 

три години мнозина заявяваха, че е 

невъзможно. Мобилизирането на 315 

милиарда евро нови допълнителни 

инвестиции — повечето от тях от 

частния сектор — никога не е 

изглеждало лесна задача. Доказахме 

обаче, че това може да бъде 

осъществено благодарение на 

отличното сътрудничество между ЕИБ 

и Европейската комисия, на помощта и 

подкрепата на Съвета и Европейския 

парламент, както и на опита, 

многофункционалността и 

всеотдайността на банката на ЕС. 

През последните три години се 

преобрази начинът, по който Европа 

финансира своите приоритети. Сега 

вече знаем как да направим така, че 

недостатъчните публични ресурси да 

постигат повече за икономиката на 

Европа и нейните граждани чрез 

привличането на частни инвестиции. 

Днес много хора гледат на плана 

„Юнкер“ като на печеливш модел и от 

него вече няма връщане назад“. 

Работни места и растеж 

По оценка на икономическия отдел на 

ЕИБ и на Съвместния изследователски 

център на Комисията (JRC) операциите на 

ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 

000 работни места, като до 2020 г. 

числото ще нарасне спрямо изходното 

положение на 1,4 милиона. Освен това 

изчисленията показват, че благодарение 

на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече се е 

увеличил с 0,6 %, като се очаква до 2020 г. 

увеличението да е 1,3 %. Две трети от 

набраните 335 милиарда идват от частни 

ресурси, което означава, че ЕФСИ е 
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постигнал също така целта за 

мобилизиране на частни инвестиции. 

Измерено спрямо големината на 

икономиката, най-голямо е 

въздействието в държавите, които бяха 

тежко засегнати от кризата, т.е. Кипър, 

Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и 

Испания. При все че въздействието на 

преките инвестиции е особено силно в 

тези държави, изчисленията сочат, че за 

регионите по цел „Сближаване“ 

(предимно държави от Източна Европа) 

вероятно по-благотворни са 

дългосрочните резултати. 

Какво е финансирал планът „Юнкер“? 

Планът „Юнкер“ позволява на групата на 

ЕИБ да финансира операции, които са по-

рискови в сравнение с нейните обичайни 

инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ 

проекти са силно иновативни, 

осъществяват се от малки предприятия 

без кредитна история или обединяват по-

малки инфраструктурни нужди по 

сектори и географски обхват. Подкрепата 

за такива проекти изискваше от групата 

на ЕИБ да разработи нови финансови 

продукти, например рисков дълг с 

характеристики на собствен капитал или 

инвестиционни платформи. Особено 

важно е, че планът „Юнкер“позволява 

също на ЕИБ да одобрява по-голям брой 

проекти, отколкото би било възможно 

без гаранция от бюджета на ЕС, както и да 

достига нови клиенти: 75 % от 

получателите на подкрепа от ЕФСИ са 

нови за банката. Това доказва, че планът 

„Юнкер“ е създал реална допълняемост. 

Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, 

ЕИБ и нейната дъщерна структура за 

финансиране на малки предприятия, 

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), 

са инвестирали в 898 операции и са 

предоставили рисково финансиране на 

700 000 малки и средни предприятия в 

широк кръг от сектори и във всички 28 

държави от ЕС. Ако привлечените 

инвестиции се разглеждат спрямо БВП, 

сред държавите начело са Гърция, 

Естония, Литва, България и Финландия. 

Примерите за това варират от новаторски 

решения в областта на 

здравеопазването  в Испания до кръгова 

икономика в Чешката република 

и производство на храни в Гърция. По-

подробни изложения и допълнителни 

примери за проекти се представени в 

информационни документи по държави и 

по сектори. 

Какви са ползите от „Юнкер“ за 

гражданите и предприятията? 

В допълнение към финансирането на 

новаторски проекти и нови технологии 

планът „Юнкер“ подкрепи и други цели 

на ЕС, като например в цифровата, 

http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-exovite.htm
http://www.eif.europa.eu/news_centre/audiovisual_library/sme-video-frusack.htm
http://www.eif.europa.eu/news_centre/audiovisual_library/sme-video-frusack.htm
http://www.eif.org/news_centre/audiovisual_library/sme-video-manifoods.htm
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социалната и транспортната политика. 

Благодарение на ЕФСИ: 

 още 15 милиона домакинства имат 

високоскоростен широколентов 

достъп до интернет; 

 повече от 500 000 социални и 

достъпни жилища са построени или 

обновени; 

 30 милиона европейци се ползват 

от подобрени здравни услуги; 

 95 милиона пътници годишно се 

радват на по-добра железопътна и 

градска инфраструктура; 

 7,4 милиона домакинства са 

захранени с енергия от 

възобновяеми източници. 

За пълен преглед на реализираните 

ползи вж. Годишен доклад на 

Европейската инвестиционна банка за 

2017 г.  относно операциите в рамките на 

ЕС. 

Услуги за консултиране и място за срещи 

в интернет 

Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да 

спомага за даването ход на нови 

проекти. Европейският консултантски 

център по инвестиционни 

въпроси предоставя техническа помощ и 

консултации за нови проекти. От 

стартирането си през 2015 г. 

консултантският център е обработил над 

770 искания от организатори на проекти 

във всички държави — членки на ЕС. 

Повече от 50 проекта са включени в 

планирането на ЕФСИ. Един от тях е 

разработването на проект за социални 

жилища в полския град Познан. Проектът, 

получил също заем с помощта на ЕФСИ в 

размер на 42 милиона евро, ще даде 

възможност за изграждането и 

модернизирането на апартаменти за 

около 3 000 души. 

Освен това до юли 2018 г. на Европейския 

портал за инвестиционни проекти — 

място за онлайн срещи на организатори 

на проекти и инвеститори, са 

представени повече от 700 проекта. 

Почти 400 от тези проекти в 25 различни 

сектора с висок икономически потенциал 

вече са публикувани. Съгласно 

проучване, извършено през 2017 г. сред 

организаторите на проекти на портала, 

инвеститори са осъществили контакт с 80 

% от проектите, включително Ecoduna в 

Австрия, PLD Space в Испания и Acellere в 

Германия. 

Контекст 

Планът за инвестиции за Европа (планът 

„Юнкер“) бе иницииран през ноември 

2014 г., като имаше за цел да се обърне 

низходящата тенденция на равнищата на 

инвестициите и да се насочи Европа по 

http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/2017-annual-report-on-eib-operations-inside-the-eu.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/2017-annual-report-on-eib-operations-inside-the-eu.htm
http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/2017-annual-report-on-eib-operations-inside-the-eu.htm
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/stories/video/poznan-social-housing-investment-facility
http://eiah.eib.org/stories/video/poznan-social-housing-investment-facility
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156008
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156007
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I156009
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пътя на икономическото възстановяване. 

Очаква се операциите, одобрени в 

рамките на плана „Юнкер“ по линия на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, да са привлекли до юли 2018 

г. 335 милиарда евро инвестиции. Около 

700 000 малки и средни предприятия се 

очаква да се възползват от подобрен 

достъп до финансиране. На 12 декември 

2017 г. Европейският парламент и 

държавите членки постигнаха съгласие 

по Регламента за подобряване на ЕФСИ и 

увеличаване на целта за инвестиции на 

500 милиарда евро до края на 2020 г. 

Регламентът за ЕФСИ 2.0 влезе в сила на 

30 декември 2017 г. 

ЕИБ, Комисията и Европейският 

консултантски център по инвестиционни 

въпроси продължават да насърчават 

използването на инвестиционни 

платформи — инвестиционни 

механизми, които обединяват проекти с 

по-малък мащаб и/или с по-висок риск по 

географско положение или сектор. Това 

спомага за по-доброто споделяне на 

риска, улеснява привличането на частни 

инвеститори и, в крайна сметка, 

осигурява финансиране за индивидуални 

проекти. До миналия месец са одобрени 

41 инвестиционни платформи, които се 

очаква да мобилизират над 34,8 

милиарда евро в инвестиции. 

В независимата оценка на ЕФСИ, 

публикувана през юни 2018 г., се 

заключава, че гаранцията от ЕС е 

ефикасен начин за увеличаване на обема 

на по-рисковите операции на ЕИБ и 

използва по-малко бюджетни средства в 

сравнение с европейските програми за 

безвъзмездни средства. В оценката се 

подчертава, че подкрепата от страна на 

ЕИБ е от ключово значение за 

организаторите на проекти, тъй като 

действа на пазара като „печат за 

качество“ и по този начин спомага за по-

лесното набиране на средства. В нея се 

изтъква също така необходимостта да 

продължи подобряването на достъпа до 

финансиране за иновации, както и да се 

засилят полезните взаимодействия с 

други програми за финансиране на ЕС. 

На 6 юни Комисията представи 

предложението си за приемник на плана 

„Юнкер“ в следващата многогодишна 

финансова рамка: програмата InvestEU. 

За повече информация 

Планът „Юнкер“ достигна целта от 315 

милиарда евро инвестиции — 

информационен документ 

Информационни документи по държави 

и по сектори 

Пълен списък на проектите на ЕИБ по 

линия на ЕФСИ 

Уебсайт на плана „Юнкер“

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-plan-factsheet-july2018_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-plan-factsheet-july2018_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/juncker-plan-factsheet-july2018_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
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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

