
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 11/2018 

 

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: 

 

Професионалното образование и обучение 

в основата на Европа                              Стр. 2 

 

Държавна помощ — Комисията одобрява 

публична помощ за междусистемна 

връзка за природен газ между Гърция и 

България                                                       Стр. 5 

                              

Есенна икономическа прогноза 2018 г.: 

продължаващ, но по-слабо динамичен 

растеж на фона на голяма несигурност 

Стр. 9                                 
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Професионалното 

образование и обучение в 

основата на Европа: начало 

на третата Европейска 

седмица на професионалните 

умения 

След успеха на първите две издания на 

инициативата Европейската комисия 

организира, в сътрудничество с 

австрийското председателство, третата 

Европейска седмица на 

професионалните умения, която ще се 

проведе от 5 до 9 ноември 2018 г. във 

Виена. 

Под наслова „Открий таланта си“ хиляди 

млади хора в цяла Европа ще имат 

възможност да се запознаят със 

съществуващите възможности за 

обучение и кариера благодарение на 

професионалното образование и 

обучение в рамките на над 1 000 прояви, 

които ще се провеждат в цяла Европа до 

декември 2018 г. Инициативата 

обединява доставчиците на образование 

и обучение, организациите на 

гражданското общество, публичните 

органи, бизнес организациите, 

профсъюзите и широката общественост с 

цел повишаване на осведомеността за 

ползите от професионалното 

образование и обучение. 

По този повод комисарят по заетостта, 

социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност 

Мариан Тейсен заяви: „Радваме се, че за 

трета поредна година можем да 

покажем, че благодарение на 

професионалното образование и 

обучение човек може да има вълнуваща 

и носеща удовлетворение кариера във 

всички сфери на живота — като пилот, 

филмов творец, авиотехник и много 

други! Нещо повече, професионалното 

образование и обучение и 

професионалните стажове дават на 

хората подходящите умения, които 

отговарят на нуждите на трудовия 

пазар през 21-ви век. Ето защо се 

радвам, че отново отделяме време и се 

възползваме от възможността да 

покажем тези ползи в цяла Европа“. 

Хайнц Фасман, федерален министър на 

образованието, науката и научните 

изследвания на Австрия, 

заяви: „Австрийското 

председателство има удоволствието 

да бъде домакин на третото издание на 

Европейската седмица на 

професионалните умения, която ще се 

проведе за първи път извън Брюксел. 

Благодарение на избора, който учащите 

имат между двойна схема за 

професионален стаж и схема за редовно 

обучение в училище, професионалното 
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образование и обучение представляват 

високо ценена и търсена част от 

австрийското образование и обучение. 

Европейската седмица на 

професионалните умения осигурява 

уникална възможност допълнително да 

се повиши привлекателността на 

професионалното образование и 

обучение“. 

 

„Наличието на добре утвърдена и 

функционираща система за 

професионално образование и обучение 

е важен фактор за икономическото 

развитие. Професионалното 

образование и обучение също така 

предлагат на младите хора стабилна 

основа за успешна кариера. Поради това 

професионалното образование и 

обучение трябва да бъдат насърчавани, 

а Европейската седмица на 

професионалните умения е мощен 

инструмент за тази цел. В този смисъл 

австрийското председателство се 

гордее, че ще бъде в центъра на 

европейската политика за 

професионално образование и обучение 

в продължение на една седмица,“ заяви 

Маргарете Шрамбьок, федерален 

министър на Австрия по цифровите и 

икономическите въпроси. 

Професионалното образование и 

обучение: умен избор за бъдещето 

Целта на Седмицата е да покаже, че 

професионалното образование и 

обучение са умен избор — както за 

младите хора, така и за възрастните — 

водещ до високи постижения в 

образованието, до висококачествени 

работни места и до по-големи шансове за 

намиране на работа. По този начин 

Седмицата допринася за Европейската 

програма за умения и за въвеждането 

на европейския стълб на социалните 

права. Чрез Европейската седмица на 

професионалните умения Европейската 

комисия иска да подобри 

осведомеността за многобройните 

възможности, осигурявани благодарение 

на професионалното образование и 

обучение, както и да насърчи повече хора 

да участват и да научат какво тази 

седмица може да им предложи. Тази 

година в рамките на Седмицата се 

поставя акцент и върху бъдещето на 

професионалното образование и 

обучение — разглеждат се теми като 

цифровизацията и засилването на 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2039_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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международния аспект на 

професионалното образование и 

обучение. 

В рамките на кампанията в няколко 

държави членки се организират прояви, 

свързани с откриването, и дни на 

работодателите. Също така бяха 

определени 26 национални и 

общоевропейски посланици, които да 

повишават осведомеността за 

инициативата, а през Седмицата ще 

бъдат връчени награди за високи 

постижения в областта на 

професионалното образование и 

обучение. 

Седмицата се организира с активното 

участие и подкрепа на Европейския 

център за развитие на професионалното 

обучение (Cedefop)и Европейската 

фондация за обучение. 

Контекст 

Основни данни за професионално 

образование в 

Европа (източник: Евростат) 

 49 % от учениците от горните 

класове на средните училища в 

Европа участват в професионално 

образование и обучение на 

гимназиално равнище (2016 г.) 

 Заетостта на наскоро завършилите 

професионално образование и 

обучение[1] в Европа е 74,8 % 

(2017 г.) 

 Процентът на 

нискоквалифицираните възрастни 

лица[2] в Европа постоянно 

намалява благодарение на 

помощта по линия на Европейския 

социален фонд (ЕСФ), но при 

равнище от 22,5 % (2017 г.) 

продължава да е прекалено висок. 

 10,9 % от населението на Европа 

участва в обучение за възрастни 

(2017 г.). 

За Европейската седмица на 

професионалните умения: 

Първото издание на Европейската 

седмица на професионалните умения се 

проведе през 2016 г. През 2017 г. се 

състоя второто издание, в рамките на 

което бяха организирани над 1 585 

дейности в цяла Европа, които достигнаха 

1 милион души. Тук може да се провери 

какви прояви са организирани за третото 

издание в отделните държави. 

За австрийското председателство на 

Съвета на Европейския съюз, 2018 г.: 

След председателствата си през 1998 г. и 

2006 г. Австрия пое третото си 

председателство на Съвета на 

Европейския съюз на 1 юли 2018 г. 

http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.etf.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Vocational_education_and_training_statistics
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn1%22
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftn2%22
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en


 

 

 

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

 

5 
 

Европейски бюлетин          Ноември 2018 
Брой / 11 

За повече информация: 

Уебсайт на Европейската седмица на 

професионалните умения и карта на 

проявите 

Страница за проявите във Facebook: 

Европейска седмица на 

професионалните умения, 2018 г. 

Уебсайт на австрийското 

председателство на Съвета на 

Европейския съюз, 2018 г. 

Новина на Евростат, съдържаща 

статистически данни за професионалното 

образование в ЕС (достъпна от 5 ноември) 

_____________________________________________  

Държавна помощ — 

Комисията одобрява публична 

помощ за междусистемна 

връзка за природен газ между 

Гърция и България 
 

Европейската комисия заключи, че 

плановете за българската и гръцката 

помощ за изграждане и експлоатация на 

междусистемна връзка за природен газ 

са в съответствие с правилата на ЕС за 

държавната помощ. Проектът ще 

допринесе за сигурността и 

диверсификацията на енергийните 

доставки на ЕС, без да наруши 

неправомерно конкуренцията. 

 

Комисар Маргрете Вестегер, която 

отговаря за политиката в областта на 

конкуренцията, заяви: „Новата 

междусистемна връзка между Гърция и 

България ще повиши сигурността на 

енергийните доставки и ще засили 

конкуренцията в полза на гражданите в 

региона. Одобрихме помощ, която ще 

бъде предоставена от България и 

Гърция, тъй като тя е ограничена до 

това, което е необходимо за 

реализирането на проекта, и затова е в 

съответствие с правилата за 

държавната помощ.“ 

С одобрените от Комисията мерки ще 

бъдат подкрепени изграждането и 

експлоатацията на 182 километра 

трансгранична междусистемна връзка 

(наречена „IGB“) между Гърция 

(Комотини) и България (Стара Загора). 

Междусистемната връзка е проектирана 

за транспортиране на 3 милиарда 

кубични метра природен газ годишно 

(bcm/y) от Гърция до България до 2021 г. 

При евентуална по-късна фаза на проекта 

капацитетът може да се увеличи до 5 

bcm/y и да се създаде възможност за 

обратен пренос от България към Гърция. 

Междусистемната връзка ще бъде 

собственост на „Ай Си Джи Би“ АД — 

съвместно акционерно дружество, 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://www.facebook.com/events/307969300019326/
https://www.facebook.com/events/307969300019326/
https://www.facebook.com/events/307969300019326/
https://www.eu2018.at/
https://www.eu2018.at/
https://www.eu2018.at/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181105-1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181105-1
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181105-1
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съставено от консорциума „IGI Poseidon“ 

(включващ италианското дружество 

„Edison“ и заварения гръцки оператор 

„DEPA“) и българския оператор 

„Български енергиен холдинг“ (БЕХ).   

Общият размер на инвестиционните 

разходи за изграждането на 

междусистемната връзка възлиза на 240 

милиона евро. Финансирането ще се 

осигури чрез: 

         пряко дялово участие в размер 

на 46 млн. евро от акционерите на 

съвместното акционерно 

дружество, 

         вноска от 45 млн. евро 

от Европейската енергийна 

програма за 

възстановяване (ЕЕПВ), която се 

управлява централно от 

Европейската комисия, 

         заем в размер на 110 млн. евро, 

предоставен от Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ 

(впоследствие прехвърлен на „Ай 

Си Джи Би“ АД) и 

         пряко финансово участие в 

размер на 39 млн. евро от 

държавния бюджет на България 

чрез оперативна програма 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014—

2020 г. (ОПИК). 

България и Гърция уведомиха Комисията 

за следните мерки за подкрепа на 

инвестицията, включващи държавна 

помощ по смисъла на правилата на ЕС за 

държавните помощи: 

         Безусловна държавна 

гаранция, която ще бъде 

предоставена от българската 

държава на БЕХ за покриване на 

заема в размер на 110 милиона 

евро, който дружеството ще получи 

от ЕИБ. Тази гаранция ще бъде 

предоставена на БЕХ безплатно. 

         39 млн. евро пряка финансова 

вноска от България чрез 

българската оперативна програма 

„Иновации и 

конкурентоспособност“. 

         Определен режим за 

корпоративно данъчно облагане, 

който ще се прилага за „Ай Си Джи 

Би“ АД за срок от 25 години от 

началото на търговските операции 

и ще бъде уреден чрез 

междуправителствено 

споразумение между България и 

Гърция. 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts
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Комисията извърши оценка на мерките за 

подпомагане съгласно правилата за 

държавните помощи и по-специално 

съгласно Насоките от 2014 г. относно 

държавната помощ за опазване на 

околната среда и за енергетика. 

Комисията заключи, че: 

         проектът ще допринесе 

за напредъка по основните 

стратегически цели на ЕС, 

включително диверсификацията на 

източниците за доставка на газ и ще 

повиши сигурността на доставките 

на газ за ЕС, 

         мерките за помощ 

са необходими, тъй като проектът 

не би могъл да бъде осъществен 

без помощта. В тази връзка 

финансовият анализ на проекта, 

извършен от Комисията, показа, че 

възвръщането на инвестиционните 

разходи само от тарифите за 

използване на междусистемния 

газопровод не би било 

осъществимо 

         мерките за помощ 

са пропорционални и поради това 

ограничени до необходимия 

минимум. Комисията по-

специално констатира, че 

подкрепата с безвъзмездна помощ 

по ОПИК, държавна гаранция и 

определен данъчен режим не 

надхвърля необходимото за 

реализирането на инвестицията 

(т.е. ще бъде покрит единствено 

„недостигът на финансиране“); 

         мерките за помощ няма да 

нарушат неоправдано 

конкуренцията.В тази връзка, 

съгласно действащите правила, 

нито БЕХ в България, нито DEPA в 

Гърция ще може да запазва повече 

от 40 % от капацитета на новата 

междусистемна връзка на входните 

пунктове съответно в България и 

Гърция. В резултат на това поне 

60 % от новия капацитет ще бъдат 

отворени за конкуренти, които 

желаят да продават газ на тези 

пазари. 

Поради това Комисията стигна до 

заключението, че българските и гръцките 

мерки за подпомагане на изграждането и 

експлоатацията на междусистемната 

връзка за природен газ са в съответствие 

с правилата на ЕС за държавната помощ и 

ще допринесат за постигане на целите в 

областта на сигурността на доставките, 

диверсификацията на енергийните 

източници и повишената конкуренция на 

енергийните пазари в ЕС. 

Контекст 

Междусистемната връзка е включена в 

списъка на европейските проекти от общ 

интерес предвид нейното стратегическо 

значение за диверсификацията на 

доставките на природен газ в Източна 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0540&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0540&from=EN
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Европа чрез Трансадриатическия 

газопровод (понастоящем 98 % от вноса 

на газ в България са от един и същ 

източник). Тръбопроводът ще свърже 

преносните системи за газ DESFA и TAP в 

Гърция с преносната система в България. 

Ключовите стратегически цели и ролята 

на проекта на пазарите на газ в 

Югоизточна Европа са: 

 повишаване на сигурността на 

доставките на газ (избягване на 

нарушения в газоподаването). Чрез 

осигуряване на допълнителни 

обеми проектът ще удвои входния 

капацитет на България и ще 

диверсифицира маршрутите към 

Югоизточна Европа, 

 увеличаване на транзитния 

капацитет към държавите от 

Югоизточна Европа, като се 

използват и други междусистемни 

връзки с Румъния и Сърбия и 

 диверсификация на газа, внасян от 

България, с допълнителни 

източници от Каспийския регион, 

Близкия изток, Източното 

Средиземноморие и терминали за 

втечнен природен газ 

(съществуващи и нови в Гърция 

и/или Турция). 

През юли 2018 г. Комисията предостави 

на проекта за междусистемната връзка 

освобождаване от правилата на 

вътрешния пазар за газ по отношение на 

отделянето, тарифното регулиране и 

достъпа на трети страни съгласно 

Директивата за природния газ. Съгласно 

решението на Комисията нито на БЕХ в 

България, нито на DEPA в Гърция няма да 

бъде разрешено да запазва повече от 

40 % от капацитета на новата 

междусистемна връзка на входните 

пунктове в България и Гърция съответно. 

Неповерителната версия на решението 

ще бъде достъпна под дело 

№ SA.51023 (България) 

и SA.52049 (Гърция) в регистъра на 

държавните помощи на уебсайта за 

конкуренцията на Европейската комисия, 

след като евентуалните въпроси, 

свързани с поверителността, бъдат 

решени. Новите публикации на решения 

за държавни помощи в интернет и в 

Официален вестник се посочват в 

седмичния електронен бюлетин за 

държавните помощи — State Aid Weekly 

e-News 

 

 
 ___________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_igb_decision_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_igb_decision_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2018_igb_decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51023
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_52049
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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Есенна икономическа прогноза 

слабо динамичен растеж на 

фона на голяма несигурност 

Очаква се растежът в еврозоната да 

намалее от най-високата си за период от 

10 години стойност от 2,4 %, отчетена 

през 2017 г., на 2,1 % през 2018 г., преди 

да падне допълнително на 1,9 % през 

2019 г. и 1,7 % през 2020 г. Същото 

развитие се очаква и за ЕС-27 — 

прогнозите сочат, че растежът ще бъде 

2,2 % през 2018 г., 2,0 % през 2019 г. и 

1,9 % през 2020 г. 

Изключително благоприятната глобална 

ситуация през миналата година 

допринесе за значителна икономическа 

активност и за увеличаване на 

инвестициите в ЕС и в еврозоната. 

Въпреки по-несигурната среда 

икономиките на всички държави членки 

се очаква да продължат да нарастват, 

макар и с по-бавни темпове, 

благодарение на силното вътрешно 

потребление и инвестициите. При 

отсъствието на съществени сътресения, 

се очаква Европа да може да поддържа 

икономически растеж над потенциалния, 

активно създаване на нови работни места 

и намаляваща безработица. Този 

сценарий обаче е изложен на все по-

голям брой взаимосвързани рискове от 

влошаване на ситуацията. 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

еврото и социалния диалог, но също и за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Очаква се растеж на всички 

икономики в ЕС през тази и следващата 

година, което ще доведе до повече 

работни места. Въпреки това 

несигурността и рисковете, както 

външни, така и вътрешни, нарастват и 

започват да се отразяват 

неблагоприятно върху темпото на 

икономическата активност. Трябва да 

сме бдителни и да работим по-усилено 

за засилване на устойчивостта на 

нашите икономики. На ниво ЕС това 

означава да се приемат конкретни 

решения за по-нататъшно укрепване на 

нашия икономически и паричен съюз. На 

национално ниво е дори още по-важно да 

се изградят фискални резерви и да се 

намали дългът, като в същото време се 

гарантира, че ползите от растежа са 

осезаеми и за най-уязвимите членове на 

обществото." 

Пиер Московиси, комисар по 

икономическите и финансовите въпроси, 

данъчното облагане и митническия съюз, 

заяви: „Европейската икономика 

постига добри резултати, като 
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растежът постепенно намалява. 

Прогнозираме, че тази тенденция ще се 

запази през следващите две години, 

като безработицата продължава да 

спада до равнища, които не са 

наблюдавани от периода преди 

кризата. Държавният дълг в 

еврозоната се очаква да продължи да 

намалява, като дефицитът ще остане 

значително под 1 % от БВП. Във все по-

несигурната международна среда 

създателите на политики както в 

Брюксел, така и в националните 

столици трябва да положат усилия, за 

да се гарантира, че еврозоната е 

достатъчно силна да се справи с всичко, 

каквото я очаква в бъдеще.“ 

Вътрешното търсене като стимул за 

растежа 

Нарастващата глобална несигурност, 

напрежението в международната 

търговия и по-високите цени на петрола 

ще имат отрицателен ефект върху 

растежа в Европа. След няколко години 

на стабилен растеж на заетостта, 

перспективата за забавяне на 

подобренията на пазара на труда и за 

увеличаване на ограниченията по 

отношение на предлагането в някои 

държави членки би могла също да 

подсили това неблагоприятно 

въздействие. 

Двигателите на растежа се очаква да 

бъдат във все по-голяма степен 

вътрешни: частното потребление се 

очаква да се повлияе положително от по-

силния растеж на заплатите и от 

фискалните мерки в някои държави 

членки. Очаква се условията за 

финансиране и високата степен на 

използване на капацитета също да 

продължат да подпомагат инвестициите. 

За първи път от 2007 г. насам се очаква 

през 2019 г. инвестициите във всички 

държави членки да нараснат. 

Като се вземат под внимание всички тези 

фактори, се очаква брутният вътрешен 

продукт във всички държави членки да 

продължи да нараства, но с намаляващи 

темпове, които изглеждат малко по-

слаби от очакваното през лятото. 

Безработицата продължава да намалява 

Условията на пазара на труда 

продължиха да се подобряват през 

първата половина на 2018 г., като ръстът 

на заетостта остана постоянен, дори 

когато икономическият растеж започна 

да се забавя. 

Създаването на работни места ще 

продължи да бъде подпомагано от 

постоянен растеж и от провеждането на 

структурни реформи в някои държави 

членки. Очаква се безработицата да 

продължи да намалява, но с по-бавни 
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темпове отколкото в миналото, тъй като 

ръстът на заетостта в крайна сметка ще 

намалее поради все по-големия недостиг 

на работна ръка и забавения 

икономически растеж. 

Очаква се безработицата в еврозоната да 

се понижи до 8,4 % през тази година, а 

след това до 7,9 % през 2019 г. и 7,5 % 

през 2020 г. Прогнозите са, че през тази 

година безработицата в ЕС-27 ще 

достигне 7,4 %, а през 2019 г. и 2020 г. ще 

намалее съответно до 7 % и 6,6 %. Това 

представлява най-ниското равнище на 

безработицата, регистрирано от началото 

на месечните данни за безработицата 

през януари 2000 г. 

Инфлация, стимулирана от цените на 

петрола. Очаква се, че през прогнозния 

период общата инфлация ще остане 

умерена. Инфлацията в еврозоната се 

очаква да достигне 1,8 % през 2018 г. и 

2019 г. и да спадне до 1,6 % през през 

2020 г. 

Нарастването на цените на петрола 

доведе до увеличение на инфлацията 

през тази година и се очаква силните 

положителни базови ефекти да 

продължат през първото тримесечие на 

следващата година. Въпреки че 

същинската инфлация, която изключва 

цените на енергията и на 

непреработените храни, бе сравнително 

ниска досега през тази година, очаква се 

тя да се утвърди отново като основен 

двигател на общата инфлация през 

2020 г. поради увеличението на 

заплатите на фона на затягането на 

пазарите на труда. 

Публични финанси: равнищата на дълга 

намаляват и общият размер на 

публичния дефицит в еврозоната 

понастоящем е под 1 %. Според 

прогнозите дефицитът на 

консолидирания държавен бюджет в 

еврозоната ще продължи да намалява 

спрямо БВП тази година благодарение на 

по-ниските лихвени разходи. Очаква се 

намалението да спре следващата година 

за първи път от 2009 г. насам с 

превръщането на фискалната позиция в 

леко експанзионистична през 2019 г., 

преди тя да стане като цяло неутрална 

през 2020 г. Прогнозите сочат, че 

дефицитът на консолидирания държавен 

бюджет на еврозоната ще нарасне от 

0,6 % от БВП през 2018 г. на 0,8 % през 

2019 г., след което ще намалее до 0,7 % от 

БВП през 2020 г. Прогнозите сочат, че 

дефицитът на консолидирания държавен 

бюджет на ЕС-27 ще нарасне от 0,6 % от 

БВП през 2018 г. на 0,8 % през 2019 г., 

след което ще намалее до 0,6 % от БВП 

през 2020 г. Като цяло се запазва 

тенденцията за значителни подобрения в 

сравнение с преди десет години, когато 



 

 

 

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

 

12 
 

Европейски бюлетин          Ноември 2018 
Брой / 11 

дефицитът през 2009 г. достигна върхова 

стойност от 6,2 % в еврозоната и 6,6 % в 

ЕС. 

Очаква се съотношението на дълга към 

БВП да продължи да намалява в 

еврозоната и в почти всички държави 

членки, подпомагано от намаляващите 

дълга първични излишъци и от 

продължаващия растеж. Според 

прогнозите съотношението на дълга към 

БВП в еврозоната ще намалее от 86,9 % 

през 2018 г. на 84,9 % през 2019 г. и 82,8 

% през 2020 г., в сравнение с върховата 

стойност от 94,2 % през 2014 г. В ЕС-27 се 

очаква съотношението на 

консолидирания държавен дълг към БВП 

да намалее от 80,6 % от БВП през 2018 г. 

на 78,6 % през 2019 г. и на 76,7 % през 

2020 г. 

Многобройни взаимосвързани рискове 

и несигурност помрачават 

перспективите. Прогнозите са изготвени 

в контекста на голяма несигурност и 

съществуват много взаимосвързани 

рискове от влошаване на ситуацията. 

Реализирането на който и да е от тези 

рискове може да увеличи останалите и да 

засили тяхното въздействие. 

Прегряването на икономиката на САЩ, 

стимулирано от проциклични фискални 

мерки, може да доведе до по-бързо от 

очакваното повишение на лихвените 

проценти, което ще има многобройни 

отрицателни последици извън САЩ, 

особено в страните с бързо развиващи се 

пазари, които са уязвими на промени в 

капиталовите потоци и са изложени на 

дълг в щатски долари. Това може да 

засили напрежението на финансовите 

пазари. Възможно е ЕС също да пострада 

поради силните си търговски връзки и 

експозициите на банките. 

Очакваното увеличение на дефицита по 

текущата сметка на САЩ може също така 

да създаде допълнително напрежение в 

търговията с Китай. Това може да повиши 

риска от хаотични корекции в Китай, 

предвид равнището на корпоративния 

дълг и финансовата нестабилност. Всяко 

увеличение на напрежението в 

търговията ще се отрази неблагоприятно 

и на ЕС чрез въздействието върху 

доверието и инвестициите и поради 

силното интегриране на ЕС в световните 

вериги за създаване на стойност. 

В рамките на ЕС съмненията по 

отношение на качеството и устойчивостта 

на публичните финанси в силно 

задлъжнелите държави членки могат да 

се пренесат в националните банкови 

сектори. Това ще доведе до нарастване 

на безпокойството във връзка с 

финансовата стабилност и ще затрудни 

икономическата активност. 

На последно място, остават и рисковете, 
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свързани с изхода на преговорите за 

Брексит. 

За Обединеното кралство хипотезата за 

2019 г. и 2020 г. е чисто техническа. За да 

е възможно съпоставяне във времето, 

прогнозата обхваща всичките 28 държави 

членки, включително Обединеното 

кралство. Предвид текущите преговори 

относно условията на оттегляне на 

Обединеното кралство от ЕС, нашите 

прогнози се основават на чисто 

техническо допускане, че статуквото в 

търговските отношения между ЕС-27 и 

Обединеното кралство ще се запази. Това 

се прави само за целите на 

прогнозирането и не оказва влияние 

върху водените в момента преговори в 

рамките на процедурата по член 50. 

Контекст 

Тази прогноза се основава на набор от 

технически допускания относно 

валутните курсове, лихвените проценти и 

цените на стоките, актуални към 

22 октомври 2018 г. По отношение на 

всички други входящи данни, 

включително допускания относно 

държавните политики, в прогнозата е 

взета под внимание информацията, 

налична до 22 октомври включително. 

Ако политиките са обявени по 

правдоподобен начин и за тях е 

предоставена достатъчно информация, в 

прогнозата се допуска, че в тях няма да 

има промени. 

Следващата прогноза на Европейската 

комисия — междинната икономическа 

прогноза от зимата на 2019 г., която ще 

бъде публикувана през февруари 2019 г. 

— ще съдържа актуализация на 

прогнозите за БВП и инфлацията. 

От тази година Европейската комисия 

премина към ежегодно публикуване на 

две подробни прогнози (пролетна и 

есенна) и две междинни прогнози (зимна 

и лятна), вместо да публикува три 

подробни прогнози през зимата, 

пролетта и есента, както правеше всяка 

година от 2012 г. досега. Междинните 

прогнози обхващат годишния и 

тримесечния БВП и инфлацията за 

текущата и следващата година за всички 

държави членки и за еврозоната, както и 

съвкупни данни за ЕС. С тази промяна се 

връща предишният модел на прогнозите 

на Комисията, а графикът на нейните 

прогнози се привежда отново в 

съответствие с този на други институции 

(напр. Европейската централна банка, 

Международния валутен фонд и 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие). 

За повече информация 

Пълен документ: Есенна икономическа 

прогноза 2018 г. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_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

