
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 12/2018 
 

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: 

 

Европейската комисия докладва относно 

напредъка на България по механизма за 

сътрудничество и проверка                Стр. 2 

191 милиона евро за популяризиране на 

селскостопански хранителни продукти в 

ЕС и извън него                                          Стр. 5                              

Рамка за скрининг на чуждестранните 

инвестиции                                                Стр. 6                                 

Единният пазар: най-ценният актив на 

Европа в един динамичен свят           Стр.  9 
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Европейската комисия 

докладва относно напредъка 

на България по механизма за 

сътрудничество и проверка 

Европейската комисия прие най-новия си 

доклад относно стъпките, предприети от 

България в изпълнение на поетите от нея 

ангажименти по отношение на съдебната 

реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност в контекста 

на механизма за сътрудничество и 

проверка (МСП). 

 

 

В доклада се разглежда напредъкът, 

отбелязан през последната година, с 

оглед на изпълнението на 17-те 

окончателни препоръки, отправени от 

Комисията в доклада от януари 2017 г., и 

се оценяват положително 

продължаващите усилия и решимост на 

България в изпълнението на тези 

препоръки. Комисията е убедена, че ако 

задържи настоящата положителна 

тенденция, страната ще съумее да 

изпълни всички оставащи препоръки и 

съответно оставащите показатели. Това 

ще даде възможност процесът по МСП за 

България да приключи преди края на 

мандата на настоящата Комисия — в 

съответствие с насоката, изразена от 

председателя Жан-Клод Юнкер в 

началото на мандата му. 

Първият заместник-председател на 

Комисията Франс Тимерманс заяви: „В 

доклада се отчита, че България 

продължава да отбелязва стабилен 

напредък в изпълнението на 

окончателните препоръки, които 

отправихме през януари 2017 г. Тези 

реформи са необходими за 

ефективната борба с корупцията и 

организираната престъпност. Убеден 

съм, че ако настоящата положителна 

тенденция продължи и ако напредъкът 

се запази трайно и необратимо, 

процесът по МСП за България може да 

бъде приключен преди края на мандата 

на настоящата Комисия“.   

През дванадесетте месеца след 

последния доклад от ноември 

2017 г. България продължи да полага 

усилия за изпълнение на препоръките, 

отправени в доклада от януари 

2017 г. Комисията счита, че няколко 

препоръки вече са изпълнени, а редица 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-129_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-129_bg.htm
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други са съвсем близо до етапа на 

изпълнение. Въз основа на това три от 

шестте показателя (за независимостта на 

съдебната власт, законодателната рамка 

и организираната престъпност) могат да 

се считат за временно прекратени. От 

Комисията се изисква наблюдението да 

продължи, за да се потвърди тази оценка, 

тъй като в някои случаи действията са в 

ход. 

България трябва да продължи да постига 

редовно конкретни резултати, за да 

консолидира отбелязания напредък. Тази 

положителна тенденция трябва да бъде 

запазена в рамките на механизма за 

сътрудничество и проверка и ще се 

нуждае от продължаващо наблюдение от 

страна на българските органи след 

приключването на МСП. Докладването по 

прозрачен начин от страна на 

българските органи, гражданският и 

общественият контрол ще играят важна 

роля при преминаването на мониторинга 

на вътрешно национално равнище, както 

и за осигуряване на необходимите 

гаранции, че ще продължи да се следва 

пътят на напредък и реформи. Освен това 

в доклада на Комисията се отбелязва 

значително влошаване на медийната 

среда в България през последните 

години, което изправя обществеността 

пред риск от ограничаване на достъпа до 

информация и може да има негативно 

въздействие върху съдебната 

независимост при наличие на 

персонални атаки срещу съдии в някои 

медии. В по-общ план способността на 

медиите и на гражданското общество да 

изискват отчетност от властимащите в 

плуралистична среда, без да се оказва 

натиск, е важна част от основата за 

продължаване на реформите, обхванати 

от МСП, както и за по-доброто 

управление като цяло. 

Комисията вярва, че България ще 

продължи усилията си за реформи и ще 

бъде в състояние да изпълни всички 

оставащи препоръки. Тя ще продължи да 

следи отблизо напредъка и ще направи 

допълнителна оценка на постигнатите 

резултати преди края на настоящия си 

мандат. Комисията очаква, че с това 

процесът по МСП за България ще бъде 

приключен. За да постигне тази цел, 

България се приканва да продължи да 

следва настоящата положителна 

тенденция, насочена към изпълнението 

на всички оставащи препоръки. 
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Контекст 

На 1 януари 2007 г. Комисията създаде 

механизъм за сътрудничество и проверка 

(МСП), за да оценява напредъка по 

ангажиментите, поети от България в 

областта на съдебната реформа и на 

борбата с корупцията и организираната 

престъпност. От 2007 г. насам Комисията 

докладва редовно за напредъка в тези 

области в рамките на писмени доклади 

до Европейския парламент и Съвета. За 

изготвянето на докладите допринесоха 

контакти с държавите членки, 

гражданското общество, международни 

организации, независими експерти и 

различни други източници. Заключенията 

на Комисията и методиката на МСП 

неизменно получават силна подкрепа от 

държавите членки в заключенията на 

Съвета на министрите след всеки доклад. 

В доклада по МСП от януари 2017 г. беше 

направен преглед на 10-те години от 

прилагането на МСП, заедно с преглед на 

постиженията и оставащите 

предизвикателства, и бяха определени 

основните оставащи стъпки, необходими 

за постигането на целите по МСП. 

Комисията отправи 17 препоръки, които, 

ако бъдат изпълнени от България, биха 

могли да бъдат считани за достатъчни за 

приключване на МСП, освен ако други 

промени не доведат до ясен обрат в хода 

на напредъка. В доклада от януари беше 

подчертано също така, че скоростта на 

процеса ще зависи от това колко бързо 

България ще съумее да изпълни 

препоръките по необратим начин. Първа 

оценка на напредъка по 17-те препоръки 

беше приета през ноември 2017 г., но 

тогава Комисията все още не можеше да 

заключи, че показателите са изпълнени в 

задоволителна степен. 

В доклада се прави преглед на стъпките, 

предприети от България от ноември 

2017 г. насам. Той съдържа оценката на 

Комисията за това какви стъпки са 

предприели българските органи във 

връзка със 17-те препоръки и е допълнен 

от работен документ на службите на 

Комисията, в който тя прави подробен 

анализ въз основа на непрекъснатия 

диалог между българските органи и 

нейните служби. 

За повече информация 

Информационна бележка — доклади по 

МСП за България и Румъния: Въпроси и 

отговори 

Всички доклади по МСП 

 

_____________________________________________  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-129_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4610_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6363_en.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/reports-progress-bulgaria-and-romania_bg
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191 милиона евро за 

популяризиране на 

селскостопански хранителни 

продукти в ЕС и извън него 
 

През 2019 г. програмите за 

популяризиране на селскостопански 

хранителни продукти от ЕС ще са 

насочени главно към пазарите извън ЕС 

с най-голям потенциал за растеж. 

 

На 14 ноември Европейската комисия 

прие Годишната работна програма за 

2019 г. по политиката за популяризиране, 

съгласно която за програми, избрани за 

съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат 

отпуснати 191,6 милиона евро — с 12,5 

милиона евро повече от предоставените 

през 2018 г. средства. 89 милиона евро 

ще бъдат разпределени за кампании в 

държави с висок темп на растеж като 

Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, 

Мексико и Съединените щати. Част от 

средствата ще бъдат заделени за 

популяризирането на специфични 

продукти, като например трапезните 

маслини. 

Фил Хоган, комисар по въпросите на 

земеделието и развитието на селските 

райони, заяви: „Европа е на първо място 

в света по производство на качествени 

храни и напитки. С радост отбелязвам, 

че с по-интензивните усилия за 

популяризиране през 2019 г. ние ще 

допринесем този факт да добие още по-

голяма известност - както в ЕС, така и 

в държавите извън него, отличаващи се 

с висок потенциал за растеж, което ще 

донесе ползи за нашите фермери и 

производители на храни. С 

увеличаването на броя на сключените 

от нас търговски споразумения пред 

нашите производители се откриват 

все повече възможности и Комисията 

застава изцяло зад тях, за да ги 

подкрепи в популяризирането и износа 

на техните продукти.“ 

 
В рамките на самия ЕС се набляга на 

провеждането на кампании за 

популяризиране на различните схеми и 

етикети на ЕС за качество, включително 

тези за защитено наименование за 

произход (ЗНП), защитени географски 

указания (ЗГУ) и храни с традиционно 

специфичен характер (ХТСХ), както и за 

биологични продукти. Освен това част от 

средствата са насочени към конкретни 

сектори като устойчивото производство 

на ориз или плодовете и зеленчуците. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_bg.htm
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Последният по-специално беше избран с 

цел насърчаване на здравословното 

хранене сред потребителите в ЕС. 

Поканите за представяне на 

предложения за конкретни кампании ще 

бъдат публикувани през януари 2019 г. Те 

ще бъдат отворени за широк спектър от 

органи, като например професионални 

организации, организации на 

производители и групи от сферата на 

хранително-вкусовата промишленост, 

отговарящи за дейности за 

популяризиране. 

За повече информация: 

Годишна работна програма за 

2019 г. (включително приложение с 

подробното разпределение на бюджета) 

Политика на ЕС за популяризиране на 

селскостопанските продукти 

 ___________________________________ 

 

Комисията приветства 

постигнатото споразумение 

относно рамката за скрининг 

на чуждестранните 

инвестиции 

Европейският парламент, Съветът и 

Комисията постигнаха политическо 

споразумение относно рамка на ЕС за 

скрининг на преките чуждестранни 

инвестиции. 

С пакета мерки, по който бе постигнато 

съгласие, ще се гарантира, че ЕС и 

неговите държави членки разполагат с 

необходимите средства за защита на 

своите основни интереси, като 

същевременно остават един от най-

отворените инвестиционни режими в 

света. 

 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа трябва 

винаги да защитава своите 

стратегически интереси. Именно това 

е предназначението на новата рамка. 

Това имам предвид, когато казвам, че 

ние не сме наивни привърженици на 

свободната търговия. Нуждаем се от 

контрол в случаите, когато 

чуждестранни дружества се стремят 

да придобият европейски 

стратегически активи. Приветствам 

Европейския парламент и 

правителствата на държавите — 

членки на ЕС, за толкова бързо 

постигнатото съгласие“. 

https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
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Комисарят по въпросите на търговията 

Сесилия Малмстрьом заяви: „Това е 

важен етап в процеса, чието начало 

поставихме едва преди година, за да 

защитим критичните технологии и 

критичната инфраструктура в Европа. 

Той показва готовността на Европа да 

действа в отговор на исканията, които 

нашите граждани и заинтересованите 

страни настойчиво поставят. В един 

все по-взаимосвързан и взаимозависим 

свят се нуждаем от средства, с които 

да защитим нашата колективна 

сигурност, като същевременно запазим 

Европа отворена за стопански 

инициативи. Сега разчитам на 

Европейския парламент и на държавите 

членки бързо да одобрят договорените 

днес механизми за скрининг на 

инвестициите“. 

 

Отвореността към преките чуждестранни 

инвестиции е залегнала в Договорите за 

ЕС. Преките чуждестранни инвестиции са 

двигател за икономически растеж, 

иновации и заетост. В някои случаи обаче 

е възможно чуждестранните инвеститори 

да се стремят да придобият активи със 

стратегическо значение, които биха им 

позволили да контролират или да влияят 

на европейски предприятия, чиито 

дейности са от критично значение за 

сигурността и обществения ред в ЕС и в 

неговите държави членки. 

Основни характеристики на новата 

европейска рамка за скрининг на преките 

чуждестранни инвестиции: 

— създава се механизъм за 

сътрудничество, чрез който държавите 

членки и Комисията ще могат да обменят 

информация и да поставят за 

разглеждане конкретни опасения, 

— дава се възможност на Комисията да 

изготвя становища в случаи, които касаят 

няколко държави членки, или когато 

дадена инвестиция би могла да засегне 

проект или програма от интерес за целия 

ЕС, като напр. „Хоризонт 2020“ или 

„Галилео“, 

— насърчава се международното 

сътрудничество по политиките за 

скрининг на инвестициите, включително 

чрез обмен на опит, най-добри практики 

и информация във връзка с тенденциите 

при инвестициите, 

— потвърждава се, че интересите в 

областта на националната сигурност са от 
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компетентността на държавите членки; 

способността на държавите членки да 

запазват своите съществуващи 

механизми за контрол, да приемат нови 

механизми или изобщо да не прилагат 

такива национални механизми 

(понастоящем такива са въведени в 14 

държави членки) няма да бъде засегната, 

— държавите членки запазват 

последната дума дали осъществяването 

на конкретна операция следва да бъде 

разрешено или не на тяхната територия, 

— взема се предвид необходимостта да 

се работи при кратки, благоприятни за 

бизнеса срокове и при строги изисквания 

за поверителност. 

Предложението за създаване на 

европейска рамка за скрининг на преките 

чуждестранни инвестиции в Европейския 

съюз е част от усилията на Комисията за 

изграждане на една Европа, която 

защитава своите предприятия, работници 

и граждани. 

 

 

Контекст и следващи стъпки 

На 14 септември 2017 г. Комисията 

предложи рамка за скрининг на преките 

чуждестранни инвестиции като част от 

пакета мерки в областта на търговията, 

обявени в речта на председателя на ЕК г-

н Юнкер за състоянието на Съюза. 

Тристранните преговори с Европейския 

парламент и Съвета започнаха на 10 юли 

2018 г. Обявеният резултат бележи 

техния успешен завършек. Сега двамата 

съзаконодатели трябва да потвърдят 

постигнатото споразумение и да дадат 

окончателната зелена светлина за 

предложението, така че то да може да 

влезе в сила. 

Успоредно с това предложение 

Комисията довършва изготвянето на 

подробен анализ на потоците преки 

чуждестранни инвестиции в ЕС и създаде 

координационна група с участието на 

държавите членки, която да спомогне за 

набелязването на съвместни проблеми от 

стратегическо значение в областта на 

преките чуждестранни инвестиции. 

За повече информация: 

Предложение на Комисията от 2017 г. за 

скрининг на инвестициите 

___________________________________ 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1716
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Единният пазар: най-

ценният актив на Европа в 

един динамичен свят 

Европейската комисия представя нова 

оценка на актуалното състояние на 

единния пазар и призовава държавите 

членки да подновят политическия си 

ангажимент, свързан с него.  

През последните 25 години единният 

пазар превърна Европа в едно от най-

привлекателните места за живеене и 

развиване на стопанска дейност. 

Неговите четири неразривни свободи — 

свободното движение на хора, стоки, 

услуги и капитали — спомогнаха за 

подобряване на благоденствието на 

гражданите и за укрепване на 

конкурентоспособността на ЕС. За да 

разгърне пълния си потенциал в 

цифровата епоха и да осигури устойчиво 

развитие на икономиката ни, единният 

пазар трябва да функционира гладко и да 

е адаптивен към бързо променящия се 

свят. Обаче по-задълбочената интеграция 

изисква повече политическа смелост и 

ангажираност, отколкото преди 25 

години, а и повече усилия, за да се 

сближат думите и делата. 

Заместник-председателят на Комисията 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, заяви: „Шест 

месеца преди изборите за Европейски 

парламент е важно да се напомни на 

европейците как единният пазар 

подобрява ежедневието ни и предлага 

уникален импулс за нашите 

предприятия да иновират и 

разширяват дейността си отвъд 

националните граници. А с тези, които 

се изкушават да издигат вътрешни 

бариери, призовавам да погледнем 

цялостната картина: в свят, в който 

многостранното сътрудничество е 

поставено под въпрос и в който 

конкурентите на Европа се развиват с 

по-бързи темпове, както по отношение 

на БВП, така и на населението, 

единният пазар е уникална придобивка 

за запазване и стимулиране на 

ценностите и влиянието в света на 

нашия континент.“ 

Елжбета Бенковска, комисар по 

въпросите на вътрешния пазар, 

промишлеността, предприемачеството и 

МСП, добави: „Единният пазар означава 

свобода, възможности и 

благоденствие. За да може обаче да има 

свободно движение — физически или 

онлайн — на хора, услуги, стоки и 

капитали е необходимо всички в ЕС да 

спазват общоприетите правила. 

Имаме нужда от ефективно и 

последователно правоприлагане. Както 
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отхвърляме протекционизма извън ЕС, 

така не трябва да допускаме 

разпокъсаност в рамките на ЕС, а 

неотклонно да поддържаме нашия 

вътрешен пазар, който е най-ценната 

ни придобивка за бъдещите поколения.“ 

 

Комисията изтъква три основни области, 

в които са необходими допълнителни 

усилия за задълбочаване и укрепване на 

единния пазар: 

 Приемане в кратки срокове на 

представените 

предложения: Комисията 

представи 67 предложения от 

пряко значение за подходящото 

функциониране на единния пазар, 

44 от които все още предстои да 

бъдат договорени. Комисията 

призовава Европейския парламент 

и Съвета да приемат ключовите 

представени предложения преди 

края на настоящия парламентарен 

мандат. Това включва съответните 

предложения за поставяне на 

цифровизацията и новите 

технологии в сърцевината на 

единния пазар, за да се постигне 

по-сигурна и устойчива енергетика 

в Европа и да се изгради съюзът на 

капиталовите пазари 

(вж. информационния обзор на 

инициативите). 

 Фокусиране върху практическите 

резултати от правилата: 

Гражданите и предприятията могат 

да се радват на многобройните 

ползи от единния пазар 

(вж. информационния фиш за 

единния пазар) само ако съвместно 

договорените правила са 

действително ефективни по места. 

Комисията призовава държавите 

членки да бъдат бдителни при 

въвеждането и прилагането на 

правилата на ЕС, както и да се 

въздържат от издигането на нови 

бариери. От своя страна, Комисията 

ще продължи да гарантира 

спазването на правилата на ЕС 

навсякъде — от емисиите от 

автомобили, електронната 

търговия и социалните 

медии до сектора на услугите и 

още много други. 

 Запазване на адаптивността на 

единния пазар: Предвид 

тенденцията на постепенно 

https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_en.htm
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забавяне на растежа на световната 

икономика и променящия се 

геополитически контекст, ЕС трябва 

да покаже лидерски качества и да 

прояви политическа смелост, за да 

изведе единния пазар до ново 

равнище. Потенциалът за 

задълбочаване на икономическата 

интеграция в областта на 

данъчното облагане, стоките и 

услугите, мрежовите индустрии и 

т.н. е значителен. Тя ще увеличи 

привлекателността на Съюза за 

международните търговски 

партньори и ще засили тежестта му 

на международната арена. 

С настоящото съобщение Комисията дава 

първоначален отговор на отправения от 

Европейския съвет през март призив за 

представяне на актуалното състояние на 

единния пазар и за оценка на оставащите 

бариери и на възможностите, които един 

пълноценно функциониращ единен 

пазар предлага. Тя също така приканва 

Европейския съвет да предвиди на ниво 

ръководители задълбочено обсъждане 

на единния пазар във всичките му 

измерения, за да се определят общите 

приоритети за действие и подходящите 

механизми, така че така необходимият 

нов политически ангажимент по 

отношение на единния пазар да бъде 

подплатен с конкретни резултати на 

всички нива на управление. 

Комисията представи и План за действие 

за стандартизация, който представя 

четири ключови действия за повишаване 

на ефективността на системата, 

прозрачността и правната сигурност. 

Премахването на препятствията пред 

инвестициите в рамките на единния 

пазар е също сред ключовите цели на 

Плана на Европейската комисия за 

инвестиции, известен още като плана 

„Юнкер“. Ето защо разпространеното 

съобщение относно единния пазар е в 

тясна връзка със също публикуваното 

съобщение, в което се прави равносметка 

на постигнатото в рамките на плана 

„Юнкер“. 

Контекст 

Единният пазар дава възможност на 

европейците свободно да пътуват, учат, 

работят и живеят в други страни. Те 

разполагат с богат избор на продукти — 

независимо дали пазаруват у дома или в 

чужбина — и се радват на по-добри цени, 

както и на високи стандарти в областта на 

околната среда и социалната и 

потребителската защита. Европейските 

предприятия — малки и големи — могат 

да достигат до нови клиенти и по-лесно 

да търгуват със стоки и услуги навсякъде 

в Съюза. С други думи, единният пазар е 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
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най-добрият актив на Европа за 

генериране на растеж и насърчаване на 

конкурентоспособността на 

европейските предприятия на 

глобализираните пазари. 

За последните четири години Комисията, 

със стратегията за единния пазар, съюза 

на капиталовите пазари и стратегията за 

цифров единен пазар, представи 

амбициозен и балансиран пакет от мерки 

за задълбочаване на единния пазар и за 

по-справедливо разпределяне на 

ползите от него. Редица предложения от 

тези стратегии вече са приети, като 

Европейският парламент и Съветът все 

още трябва да се споразумеят по 44 от 

общо 67-те предложения. Комисията 

изготви и предложения със значими 

перспективи за изграждането на банков 

съюз в Европа, за засилване на 

политиката в областта на кръговата 

икономика, енергетиката, транспорта и 

климата, както и за задълбочаване на 

единния пазар и насърчаване на 

устойчивото развитие. С цел да укрепи 

справедливия характер на единният 

пазар Комисията предложи гаранции в 

областта на заетостта, данъчното 

облагане, дружественото право и 

защитата на потребителите. 

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС 

за периода 2021–2027 г. Комисията 

предложи нова специална програма за 

единния пазар с бюджет от 4 млрд. евро, 

с която на потребителите ще се 

предоставят повече възможности и 

защита, а на множество малки и средни 

предприятия (МСП) от ЕС – условия да се 

възползват изцяло от един добре 

функциониращ единен пазар. 

За повече информация 

Информационен фиш — Единният пазар: 

най-ценният актив на Европа в един 

динамичен свят 

Информационен фиш за инициативите, 

свързани с единния пазар 

Единният пазар: най-ценният актив на 

Европа в един динамичен свят 

Съобщение за медиите относно 

стандартизацията 

Информационен фиш за цифровия 

единен пазар 

Съвместно изявление по повод 25-та 

годишнина от създаването на единния 

европейски пазар 

 

ЕКИПЪТ НА „C.R.E.A.M. Bulgaria 
- PPP Alliance“ ВИ ПОЖЕЛАВА 

СВЕТЛИ КОЛЕДНИ И 
НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ! 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5909_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-communication-cmu_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-communication-cmu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32614
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32614
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-benefit-all-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-benefit-all-europeans
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_bg.htm
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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

