
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 10/2018 
 

 

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: 

 

Ден на равното заплащане                  Стр. 2 

 

Доклад относно прилагането на 

правилата за конкуренция в 

селскостопанския сектор                     Стр. 5                              

 

Програма LIFE: Държавите от ЕС ще 

могат да се възползват от четвърт 

милиард евро инвестиции в областта на 

околната среда, природата и климата 

 Стр. 10                                 
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Ден на равното заплащане: 

Изявление на първия 

заместник-председател 

Франс Тимерманс и на 

членовете на Комисията г-жа 

Мариан Тейсен и г-жа Вера 

Йоурова 

Жените в Европейския съюз все още 

печелят средно със 16,2 % по-малко от 

мъжете. Тази година Денят на равното 

заплащане в ЕС се чества на 3 ноември. С 

него се отбелязва моментът от годината, 

в който жените символично престават да 

получават заплащане за своя труд до 

края на работната година за разлика от 

своите колеги мъже, докато остават още 

16 % от работната година. 

 

 

По повод този ден първият заместник-

председател на Европейската комисия 

Франс Тимерманс, комисар 

Мариан Тейсен и комисар 

Вера Йоурова заявиха: 

Жените и мъжете са равни. Това е една 

от фундаменталните ценности на ЕС. 

Но всъщност жените все още работят 

безплатно в продължение на два месеца 

всяка година в сравнение със своите 

колеги мъже. Повече не можем да 

толерираме това положение. 

Жените в Европа печелят със 16,2 % по-

малко от мъжете. Тази разлика в 

заплащането е несправедлива не само 

по принцип, а и на практика. Тя поставя 

жените в положение на несигурност по 

време на тяхната кариера и в още по-

голяма степен след тяхното 

пенсиониране, като разлика в пенсиите 

на мъжете и жените достига 36,6 %. 

Въпреки че няма незабавно решение за 

преодоляване на това неравенство, 

съществуват начини за постигане на 

конкретни промени. Комисията 

представи редица предложения за 

справяне с този проблем на работното 

място и у дома. Наложително е те да 

бъдат доразвити от Европейския 

парламент и от държавите членки в 

рамките на Съвета с оглед на 

постигането на конкретни резултати, 

например като се подобрят правата на 

работещите родители и лицата, 



 

 

 

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

 

3 
 

Европейски бюлетин          Октомври 2018 
Брой / 10 

полагащи грижи, да вземат отпуск, за 

да се грижат за своите семейства. 

Нови данни, публикувани днес, 

подчертават значението на 

незабавното приемане на 

законодателството за равновесието 

между професионалния и личния живот, 

представено от Европейската комисия. 

През изминалата година един от всеки 

трима европейци не е могъл да вземе 

отпуск по семейни причини, а само 

четирима от всеки десет мъже са взели 

(или възнамеряват да вземат) 

родителски отпуск. Това не е 

справедливо, нито устойчиво. 

Контекст 

 

Факторите, на които се дължи разликата в 

заплащането на жените и мъжете, са 

многобройни: жените по-често работят 

на непълно работно време, сблъскват се с 

корпоративния „стъклен таван“, работят в 

по-ниско платени отрасли или често 

трябва да поемат основната отговорност 

в грижата за своите семейства. Един от 

начините тези фактори да бъдат взети 

под внимание е да се подобри 

равновесието между професионалния и 

личния живот на семействата, което би 

могло да бъде постигнато с приемането 

на направеното от 

Комисията предложение за директива. 

 В контекста на европейския стълб на 

социалните права Комисията предприе 

действия, за да се даде възможност на 

работещите родители и лицата, полагащи 

грижи, да напредват в своята кариера, 

като същевременно са в състояние да се 

грижат за своите семейства. 

Предложението на Комисията за 

равновесие между професионалния и 

личния живот включва правото на всички 

бащи да ползват отпуск от поне 10 дни в 

периода около раждането на детето им. 

Платеният родителски отпуск също ще 

стане непрехвърляемо равно право за 

жените и мъжете — силен стимул за 

мъжете да използват тази възможност, 

вместо да се очаква от жените да 

прекъсват кариерата си за дълъг период 

от време, а мъжете да се връщат бързо на 

работа. В крайна сметка това ще доведе 

до повишаване на участието на жените на 

пазара на труда. Преговорите с 

Европейския парламент и Съвета са в ход 

и е възможно до края на годината да 

бъде постигнато споразумение. 

Комисията призовава всички страни да 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
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положат усилия за постигането на 

амбициозен компромис. 

Нови данни от публикуваното проучване 

„Евробарометър“ подчертават 

значението на незабавното 

финализиране на това законодателство. 

Освен това миналата година Комисията 

представи план за действие за 

преодоляване на разликата в 

заплащането на жените и мъжете, с който 

се вземат мерки срещу различните 

фактори, които допринасят за това 

неравенство. 

Проучване „Евробарометър“ относно 

равновесието между професионалния и 

личния живот 

По повод предстоящия Европейски ден 

на равното заплащане, Европейската 

комисия публикува 

проучване Евробарометър с данни за 

вижданията на европейците по 

отношение на равновесието между 

професионалния и личния живот. Вижте 

тук резултатите от „Евробарометър“, 

инфографика и информация по държави. 

План за действие на ЕС за преодоляване 

на разликата в заплащането на жените и 

мъжете 

Комисията въведе план за действие на ЕС 

относно преодоляването на разликата в 

заплащането на жените и мъжете за 

периода 2018 — 2019 г. В плана се дава 

приоритет на осем основни области на 

действие. Досега са били отпуснати 

3,3 млн. евро за проекти за борба със 

стереотипите по отношение на 

професионалното ориентиране и избора 

на професия. През идните седмици ще 

дадем началото на обществена 

консултация, с която да се установи как 

разпоредбите на ЕС, свързани с равното 

заплащане, работят на практика и да се 

съберат идеи как по-добре да бъдат 

постигнати целите. Комисията също така 

предлага специфични за всяка държава 

препоръки и следи развитието по 

отношение на разликата в заплащането 

на жените и мъжете в рамките на 

европейския семестър. 

Комисията 

започна оценка на Директивата за 

равните възможности и равното 

третиране на мъжете и жените в областта 

на заетостта и професиите. Оценката ще 

се основава, наред с останалите 

коментари, върху обсъждания със 

заинтересованите страни, по-специално 

социалните партньори и държавите 

членки. През ноември ще започне онлайн 

обществена консултация. 

За повече информация: 

Разликата в заплащането на жените и 

мъжете в ЕС, в това число: 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2185
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2017%3A678%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2017%3A678%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM%3A2017%3A678%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3415794_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32006L0054
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
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 Информационни документи за ЕС и 

държавите членки за разликата в 

заплащането на жените и мъжете 

 Ново проучване относно 

продължаващата разлика в 

заплащането на жените и мъжете и 

предпоставките за нея  

Проучване „Евробарометър“ относно 

равновесието между професионалния и 

личния живот 

Предложение относно равновесието 

между професионалния и личния живот 

_____________________________________________  

Конкуренция/Селско 

стопанство: Комисията 

публикува доклад относно 

прилагането на правилата за 

конкуренция в 

селскостопанския сектор 
 

Европейската комисия публикува 

първия доклад относно прилагането на 

правилата за конкуренция в 

селскостопанския сектор. Докладът 

показва, че работата на европейските 

органи за защита на конкуренцията 

може да помогне на земеделските 

производители да договарят по-добри 

условия, когато продават своите 

продукти на големи купувачи или 

кооперации. 

 

Маргрете Вестегер, комисар, отговарящ 

за политиката в областта на 

конкуренцията, заяви: Този доклад 

съдържа важна информация за ценната 

работа, извършвана от европейските 

органи за защита на конкуренцията в 

сектора на селското стопанство, 

особено за да се защитят земеделските 

стопани от антиконкурентно 

поведение и да се осигурят 

възможности на земеделските 

производители и потребителите да се 

възползват от един изцяло отворен 

вътрешен пазар.Ще продължим да 

работим заедно с националните органи 

за защита на конкуренцията. 

 
Фил Хоган, комисар по въпросите на 

земеделието и развитието на селските 

райони, заяви: В контекста на 

ориентирана към пазара политика 

укрепването на позицията на 

земеделските стопани във веригата за 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2185
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2185
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2185
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=bg
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доставки на храни е от първостепенно 

значение. Този доклад показва как чрез 

съвместното прилагане на законите в 

областта на селското стопанство и 

конкуренцията се постигат по-

справедливи и по-ефективни резултати 

както за производителите, така и за 

потребителите. Нека не забравяме, че 

земеделските стопани имат специално 

място по отношение на правото в 

областта на конкуренцията. 

Признатите организации на 

производители могат да им помогнат 

да укрепят позициите си във веригата 

за доставки на храни. 

Правилата за конкуренция на ЕС, които 

забраняват сключването на 

споразумения за определяне на цени или 

други условия за търговия или за подялба 

на пазари, се прилагат по отношение на 

производството и търговията със 

селскостопански продукти. В същото 

време Регламентът за общата 

организация на пазарите (Регламент за 

ООП) съдържа дерогации от прилагането 

на тези правила, които се отнасят за 

всички или за някои селскостопански 

сектори или за специфични ситуации. 

Публикуваният доклад на Комисията е 

първият, насочен конкретно към 

прилагането на правилата за 

конкуренция на ЕС по отношение на 

селскостопанския сектор. 

Въз основа на констатациите в доклада 

Комисията ще продължи диалога си със 

заинтересованите страни в 

селскостопанския сектор, както и с 

държавите от ЕС, Европейския парламент 

и Съвета във връзка с бъдещите политики 

за прилагане на правилата за 

конкуренция по отношение на 

селскостопанския сектор. Комисията 

също така ще увеличи своето 

наблюдение на пазара, по-специално по 

отношение на колективните 

споразумения, с които се сегментира 

вътрешният пазар. 

 

 
  

Основни констатации в доклада 

 

Работа на европейските органи за 

защита на конкуренцията 

 

а) Извършване на разследвания в 

сектора 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1447432257267&uri=CELEX:32013R1308
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1447432257267&uri=CELEX:32013R1308
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/report_on_competition_rules_application.pdf
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Европейските органи за защита на 

конкуренцията са извършили 178 

разследвания в селскостопанския 

сектор. Над една трета от тях са 

разследвания на преработватели на 

селскостопански продукти, а сред 

жалбоподателите най-голям е делът на 

земеделските производители. 

Почти половината от всички нарушения 

на конкуренцията, разкрити в рамките на 

разследванията, са свързани със 

споразумения за цените. Тези 

споразумения най-често са били 

сключвани между конкуриращи се 

преработватели с цел определяне на 

цената на едро (напр. на захарта и 

брашното) или между преработватели и 

търговци на дребно с цел определяне на 

цената на дребно (напр. на млечните 

продукти, месото или слънчогледовото 

олио). Други нарушения са свързани със 

споразумения за производство, обмен на 

информация или подялба на пазари. 

 
В доклада се констатира, че 

благодарение на работата по 

правоприлагането от страна на 

европейските органи за защита на 

конкуренцията земеделските стопани са 

успели да сключат по-добри сделки за 

своите продукти. По-конкретно, в 

доклада се посочват няколко случая, в 

които европейски органи за защита на 

конкуренцията са прекратили и 

санкционирали практики на големи 

купувачи за намаляване на цените, 

плащани на земеделските 

производители. Освен това работата на 

европейските органи за защита на 

конкуренцията е помогнала на 

земеделски стопани да се договорят за 

по-добри условия с кооперации. 

 

 б) Защита на вътрешния пазар 

 

Една от основните констатации в доклада 

е, че в някои случаи държави от ЕС са се 

опитвали да ограничат вноса на 

определени селскостопански продукти от 

други държави от Съюза. Няколко 

европейски органа за защита на 

конкуренцията са разследвали и спрели 

действието на редица колективни 

споразумения, при които например 

земеделски производители в една 

държава от ЕС се опитват да 

възпрепятстват продажбите на 

земеделски производители от други 

държави от Съюза. 
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Тези действия от страна на органите за 

защита на конкуренцията са били 

от полза както за потребителите в 

държавите от ЕС, в които вносът е 

можело да бъде ограничен, така и за 

земеделските стопани във всички други 

държави от Съюза, които са щели да 

бъдат засегнати от опитите за 

възпрепятстване на трансграничните 

продажби.  

 

в) Предоставяне на насоки и наблюдение 

 

Европейските органи за защита на 

конкуренцията са предоставили насоки 

на земеделските стопани, на други 

стопански субекти и на 

правителствата за това как да тълкуват и 

прилагат законодателството за 

конкуренцията в сектора, например по 

отношение на инициативите за 

устойчивост на земеделските стопани или 

публикуването на цени от секторните 

организации. Органите за защита на 

конкуренцията също така са 

наблюдавали активно ситуацията в 

сектора и са извършили секторни 

проучвания на функционирането на 

веригата на доставки, като са обръщали 

особено внимание на въпроси като 

изменението на цените по веригата и 

балансирането на възможностите за 

преговаряне между земеделските 

производители и останалите нива на 

веригата. 

  

Дерогации от правилата за 

конкуренция за организациите на 

производители и междубраншовите 

организации 

Признатите междубраншови 

организации и организации на 

производители могат да помогнат за 

укрепване на позицията на 

земеделските стопани и да допринесат 

за повишаване на ефективността на 

веригата за доставка на храни. 

Признаването на организации на 

производители от националните органи 

се използва широко в сектора на 

плодовете и зеленчуците, където почти 

50% от продукцията се предлага на 

пазара от организации на производители, 

но също така и в секторите на млякото, 

месото, зехтина и зърнените култури. 

Освен това в ЕС има 128 признати 

междубраншови организации, които се 

намират предимно във Франция и 

Испания. 

  

Секторни инструменти в 

селскостопанския сектор 

В доклада се потвърждава, че 

специфичните секторни инструменти, 

които са на разположение в 

селскостопанския сектор, се използват в 
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полза на земеделските стопани и 

сектора като цяло: 

 възможността за договаряне на 

доброволен механизъм за 

споделяне на стойността в сектора 

на захарта се използва широко; 

 често се използват и мерки за 

стабилизиране на пазара в лозаро-

винарския сектор; 

 в секторите за производство на 

сирене и шунка бяха въведени 

мерки за управление на 

предлагането по отношение на 

продуктите със защитено 

наименование за произход или 

географско указание. 

  

Контекст 

 

Представените в доклада констатации на 

Комисията се основават на информация 

от националните органи за защита на 

конкуренцията, държавите от ЕС и частни 

организации, както и на извършените от 

Комисията проучвания на организациите 

на производители в сектора на зехтина, 

полските култури и говеждото и 

телешкото месо и на междубраншовите 

организации. 

Докладът обхваща периода от 1 януари 

2014 г. до средата на 2017 г., що се отнася 

до дерогациите от правилата за 

конкуренция в Регламента за ООП, и от 1 

януари 2012 г. до средата на 2017 г., що се 

отнася до прегледа на антитръстовите 

разследвания. 

Съгласно член 225, буква г) от Регламента 

за ООП Европейската Комисия трябва да 

представи на Европейския парламент и 

на Съвета доклад относно прилагането на 

правилата за конкуренция по отношение 

на селскостопанския сектор, по-

специално относно действието на 

членове 209 и 210 и на членове 169, 170 и 

171от Регламента за ООП. 

Междувременно членове 169 – 171 от 

Регламента за ООП бяха заличени с 

регламента „Омнибус“. 

С новия член 152 от Регламента за ООП, 

въведен през януари 2018 г. с регламента 

„Омнибус“, на признатите организации 

на производители и техните асоциации се 

предоставя защита от прилагането на 

правилата за конкуренция. 

Работният документ на службите на 

Комисията, който придружава доклада, 

съдържа допълнителна информация за 

дерогациите и антитръстовите 

разследвания. 

През май 2012 г. Европейската мрежа по 

конкуренция публикува доклад относно 

прилагането на законодателството в 

областта на конкуренцията и 

наблюдението на пазара от страна на 

европейските органи за защита на 

конкуренцията в сектора на храните, в 

който са описани антитръстовите 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0218732enn.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0218732enn.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0218732enn.pdf
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0218732enn.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-interbranch-organisations_en
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-interbranch-organisations_en
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/staff_working_paper.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/staff_working_paper.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf
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разследвания през периода 

2004 – 2011 г. 

 

 

 ___________________________________ 

 

Програма LIFE: Държавите от 

ЕС ще могат да се възползват 

от четвърт милиард евро 

инвестиции в областта на 

околната среда, природата и 

климата 

 

Европейската комисия одобри 

инвестиционен пакет на стойност 

243 млн. евро от бюджета на ЕС за 

проекти по програма LIFE, с които ще се 

подпомага опазването на природата и 

околната среда и подобряването на 

качеството на живот в рамките на 

прехода на Европа към устойчиво и 

нисковъглеродно бъдеще. 

С финансирането по програма LIFE 

за околната среда и действията по 

климата ще бъдат мобилизирани 

допълнителни инвестиции. Така тяхната 

стойност ще достигне 430,7 млн. евро, с 

които ще бъдат реализирани 142 нови 

проекта. Ще бъдат финансирани 

множество транснационални проекти и 

програма LIFE ще окаже въздействие във 

всяка страна от ЕС. 

 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, морското дело и рибарството 

Кармену Вела заяви: По програма LIFE 

продължава да се инвестира в проекти 

за подобряване на качеството на 

живот, околната среда и природата. Тя 

помага на множество талантливи 

европейци да намерят решения на някои 

от най-сериозните екологични 

проблеми днес – замърсяване на въздуха, 

недостиг на вода, пластмасови 

отпадъци, загуба на биоразнообразие и 

ресурси. Освен това програмата 

продължава да е икономически 

ефективна. 

Комисарят по въпросите на климата и 

енергетиката Мигел 

Ариас Канете каза: Тези иновативни 

проекти показват добавената 

стойност на европейското 

сътрудничество. Чрез тях се 

разработват и споделят най-добрите 

http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en


 

 

 

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

 

11 
 

Европейски бюлетин          Октомври 2018 
Брой / 10 

начини за намаляване на емисиите и 

увеличаване на устойчивостта спрямо 

изменението на климата и така се 

подпомага прилагането на рамката в 

областта на климата и енергетиката 

за 2030 г. в целия ЕС. 

Справяне с най-големите 

предизвикателства 

Със 196,2 млн. евро ще бъдат 

финансирани проекти в областта 

на околната среда, ресурсната 

ефективност, природата, 

биоразнообразието и свързаните с 

околната среда управление и 

информация. 

Това включва значителни инвестиции в 

проекти, които ще осигурят възможности 

за повторно използване на повече 

пластмасови отпадъци. Превръщането на 

тези отпадъци във висококачествени 

суровини за автомобилната, 

строителната и опаковъчната 

промишленост е само един от начините, 

по които с програма LIFE се оказва 

практическа подкрепа за постигане на 

целите на Европейската стратегия за 

пластмасите в кръговата икономика. 

Програма LIFE продължава да заема 

челно място в усилията за повишаване на 

осведомеността относно ценните 

екосистемни услуги, осигурявани от 

природата, и за опазване на 

застрашените видове и местообитания. 

От намаляване на конфликтите между 

хората и дивата природа в Гърция, 

Италия, Румъния и Испания до 

насърчаване на устойчиви земеделски 

практики в Италия, Малта и Испания – 

множество проекти по програма LIFE ще 

помогнат за изпълнението на Плана за 

действие на ЕС за природата. 

 

В областта на климата ЕС ще инвестира 

46,8 млн. евро за подпомагане на 

проекти за адаптация към изменението 

на климата, за смекчаване на 

последиците от него и за управление и 

информация. Това включва практическа 

помощ за държавите от ЕС при 

изготвянето на техните национални 

планове за климата и енергетиката за 

2030 г. Тези планове ще им помогнат 

колективно да намалят емисиите си на 

парникови газове с най-малко 40% до 

2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. С 

финансирането по програма LIFE също 

така ще се помага на селскостопанският и 

горският сектор да се адаптират към 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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изменението на климата и да подобрят 

устойчивостта на общностите към 

екстремни метеорологични явления – от 

наводнения и горещини до недостиг на 

вода. 

 В 55-те проекта по приоритетна 

област „Околна среда и ресурсна 

ефективност“ на програма LIFE ще 

бъдат инвестирани 163,5 млн. евро, 

от които ЕС ще осигури 82,4 млн. 

евро. Тези проекти обхващат 

действия в пет тематични области – 

въздух, околна среда и здраве, 

ресурсна ефективност, отпадъци и 

води. Само за 20-те проекта за 

ресурсна ефективност ще бъдат 

изразходени 43,8 млн. евро, за да 

се помогне на Европа в прехода 

към кръгова икономика. Това 

представлява увеличение от 15% 

спрямо миналата година. Около 

14,9 млн. евро ще бъдат 

използвани за подобряване на 

качеството на въздуха в Европа. 

 С 40-те проекта по приоритетна 

област „Природа и биологично 

разнообразие“ ще се подкрепи 

прилагането на директивите на ЕС 

за птиците и местообитанията и 

стратегията на ЕС за 

биоразнообразието до 2020 г. 

Тяхната обща стойност е 

153 млн. евро, като ЕС ще осигури 

97,5 млн. евро. 

 С 15-те проекта по приоритетна 

област „Управление и 

информация, свързани с околната 

среда“ ще се повишава 

осведомеността по въпросите на 

околната среда. Тези проекти са на 

обща стойност 27,2 млн. евро, от 

които ЕС ще осигури 16,2 млн. евро. 

 11-те проекта по приоритетна 

област „Смекчаване на 

изменението на климата“ са с общ 

бюджет от 33,7 млн. евро, като 

приносът на ЕС е 18,6 млн. евро. 

Тези средства са отпуснати за 

проекти за добри практики и за 

демонстрационни и пилотни 

проекти в три тематични области – 

промишленост, 

отчитане/докладване на емисии на 

парникови газове и земеползване, 

горско стопанство и земеделие. 

 В 17-те проекта по приоритетна 

област „Адаптация към 

изменението на климата“ ще 

бъдат инвестирани 44,2 млн. евро, 

от които ЕС ще предостави 

22,9 млн. евро. Средствата се 

отпускат за проекти в шест 

тематични области – адаптиране, 

основаващо се на екосистемите, 
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здраве и благосъстояние, 

адаптация в планински/островни 

райони с акцент върху сектора на 

селското стопанство, 

адаптация/планиране в градовете, 

оценки на уязвимостта/стратегии 

за адаптация и води (включително 

управление на наводненията, 

крайбрежни райони и 

опустиняване). 

 С 4-те проекта по приоритетна 

област „Управление и 

информация, свързани с 

климата“ ще се подобрява 

управлението и ще се повишава 

осведомеността за климатичните 

промени. Те са на обща стойност 

9,1 млн. евро, от които ЕС ще 

осигури 5,2 млн. евро. 

 

Описания на проектите и повече 

информация ще намерите 

в приложението към настоящото 

съобщение за медиите. 

 

Контекст 

Програма LIFE е инструментът на ЕС за 

финансиране в областта на околната 

среда и климата. Тя функционира от 

1992 г. и по нея са съфинансирани над 

4600 проекта в целия ЕС и в страни извън 

него, като са предоставени над 4,2 млрд. 

евро и така са мобилизирани почти 

10 млрд. евро за опазване на околната 

среда и климата. Във всеки един момент 

се работи по около 1100 проекта. 

Бюджетът на програмата за периода 

2014 – 2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи 

цени, като тя има две подпрограми – за 

околната среда и за действията в областта 

на климата. За следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., 

Комисията предлага финансирането за 

програма LIFE да се увеличи с почти 60%. 

Повече информация за програма LIFE 

 

Приложение 

Програма LIFE 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4002_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6163_en.htm
http://ec.europa.eu/life
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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

