
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 1/2019 
 

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: 

 

Еврото празнува                                         

своята 20-та годишнина                        Стр. 2                                                          

Избягването на                                          

корпоративните данъци                        Стр. 7 

Европа за гражданите                            Стр. 9 

„Подобряване на производствения 

капацитет в малките и средни 

предприятия“                                          Стр. 13                               
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Еврото празнува своята 20-

та годишнина 

Еврото — общата валута на Европа — 

навършва 20 години на 1 януари 2019 г. 

Точно преди 20 години, на 1 януари 1999 

г., 11 страни от ЕС въведоха нова парична 

единица — еврото — и обща парична 

политика под ръководството на 

Европейската централна банка.  

Това бе исторически момент в 

амбициозния проект за гарантиране на 

стабилност и просперитет в Европа. 

Макар и на скромна възраст, еврото вече 

е валута на 340 милиона европейски 

граждани в 19 държави членки. То 

предлага осезаеми ползи за 

европейските домакинства, предприятия 

и правителства — стабилни цени, по-

ниски разходи за трансакции, защитени 

спестявания, по-прозрачни и 

конкурентни пазари и повече търговия. 

Около 60 страни по света обвързват 

своите валути с еврото по един или друг 

начин, а ние правим всичко възможно, за 

да може еврото да достигне пълния си 

потенциал на международната сцена. 

Очаква се и други държави от ЕС да се 

присъединят към еврозоната, когато 

изпълнят критериите за това. 

За да отбележат годишнината, петимата 

председатели на институциите и 

органите, най-пряко отговорни за еврото 

— Европейската комисия, Европейския 

парламент, Европейския съвет, 

Европейската централна банка и 

Еврогрупата — оцениха изминатия път с 

поглед към бъдещето. 

Председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Като 

един от малкото още активни 

политици, подписали Договора от 

Маастрихт, помня трудните и 

знаменателни преговори за 

създаването на Икономическия и 

паричен съюз. Повече от всичко си 

спомням дълбокото убеждение, че 

започваме нова глава от общата ни 

история. Глава, която ще оформи 

ролята на Европа в световен мащаб и 

бъдещето на всички нейни граждани. 

Днес, 20 години по-късно, съм убеден, че 

това е най-важният подпис, който съм 

положил. Еврото се превърна в символ 

на единството, суверенитета и 

стабилността. То осигури 

благоденствие и закрила на нашите 

граждани и ние трябва да гарантираме, 

че това ще продължи и в бъдеще. Ето 

защо работим усилено, за да завършим 

изграждането на Икономическия и 

паричен съюз и да засилим 

международната роля на еврото. 

Председателят на Европейския 

парламент Антонио Таяни заяви: Еврото 

е по-популярно от всякога — три 
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четвърти от гражданите смятат, че 

то е добро нещо за нашата икономика. 

За да могат европейците да се 

възползват напълно от работните 

места, растежа и солидарността, 

които единната валута би трябвало да 

донесе, трябва да приключим 

изграждането на Икономическия и 

паричен съюз чрез истински финансов, 

фискален и политически Съюз. Това 

също така ще позволи на Европа по-

добре да закриля своите граждани от 

евентуални бъдещи кризи. 

Председателят на Европейския 

съвет Доналд Туск заяви: Създаването 

на еврото преди 20 години, наред с 

освобождаването на Централна и 

Източна Европа и обединението на 

Германия, бе повратен момент в 

европейската история. Оттогава 

общата валута се е превърнала в 

мощен израз на политическото и 

икономическото влияние на Европейския 

съюз по света. Въпреки кризите еврото 

показа, че е устойчиво, и осемте 

държави, които се присъединиха към 

първоначалните 11 членки на 

еврозоната, се радват на ползите от 

него. Светът се променя и ние ще 

продължим да модернизираме и 

укрепваме нашия Икономически и 

паричен съюз. 

Председателят на Европейската 

централна банка Марио 

Драги заяви: Еврото бе логично и 

необходимо следствие от единния 

пазар. То улеснява пътуването, 

търговията и трансакциите в 

еврозоната и извън нея. 20 години след 

създаването на еврото вече има 

поколение, което не познава друга 

национална валута. През това време 

ЕЦБ успя да изпълни основната си задача 

— да поддържа цените стабилни. Но 

ние допринасяме също така за 

добруването на гражданите на 

еврозоната, като разработваме 

сигурни новаторски банкноти, 

насърчаваме сигурни системи за 

плащане, следим банките, за да 

гарантираме устойчивостта им и 

надзираваме финансовата стабилност 

в еврозоната. 

Председателят на Еврогрупата Мариу 

Сентену заяви: Единната валута е един 

от най-големите европейски успехи 

— нейната значимост и въздействие 

през първите две десетилетия от 

нейната история са безспорни. Но 

бъдещето ѝ се пише днес и върху нас 

лежи историческа отговорност. 

Еврото и тясното икономическо 

сътрудничество, свързано с него, са се 

развили и са преодолели 

предизвикателства по пътя си. 
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Изминахме дълъг път и направихме 

важни промени след кризата, за да 

оставим трудностите зад себе си. Но 

работата не е приключила. Необходими 

са постоянни реформи, както в добри, 

така и в лоши времена. Нашата 

политическа воля за укрепване на 

Икономическия и паричен съюз е 

непоклатима. Трябва да сме подготвени 

за бъдещето — дължим това на 

нашите граждани. 

 

Контекст 

Въвеждането на еврото е кулминацията 

на дълъг процес, започнал много преди 

това. През 70-те и 80-те години на XX век 

отделните европейски държави са 

изложени на глобална парична 

нестабилност, което води до 

необходимост от решения на европейско 

равнище. След създаването на единен 

пазар ще е по-лесно да се работи и 

търгува, ако европейците използват 

единна валута. След десетилетия 

дискусии за това как да се постигне 

икономически и паричен съюз през 

1988 г. е създадена комисията Делор. 

Под ръководството на тогавашния 

председател на Комисията Жак Делор са 

разгледани конкретните, поетапни мерки 

за въвеждане на такава единна валута. Тя 

е създадена чрез споразумение на 

политическите лидери, подписано през 

1992 г. в Маастрихт, въз основа на 

доклада на комисията Делор и 

последвалите преговори. Подписването 

на Договора от Маастрихт е повратен 

момент по пътя към еврото. През 1994 г. 

във Франкфурт Европейският паричен 

институт (ЕПИ) започва подготвителните 

работи, за да може Европейската 

централна банка (ЕЦБ) да поеме 

отговорността за паричната политика в 

еврозоната. В резултат от това на 1 юни 

1998 г. ЕЦБ започва своята работа. 

На 1 януари 1999 г. е въведено еврото, 

което става официална валута на 11 

държави членки, а отговорността за 

паричната политика се предоставя на 

Европейската централна банка и на 

Евросистемата. В продължение на три 

години еврото присъства само в 

банковите извлечения на хората редом с 

националните валути, след което на 

1 януари 2002 г. в 12 държави започват да 

се използват банкнотите и монетите евро. 

https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.bg.html
https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.bg.html
https://www.ecb.europa.eu/home/languagepolicy/html/index.bg.html
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Така тези държави извършват най-

голямата смяна на валута в историята. 

Първоначалните членки на еврозоната са 

Австрия, Белгия, Финландия, Франция, 

Германия, Ирландия, Италия, 

Люксембург, Нидерландия, Испания и 

Португалия, а Гърция се присъединява 

през 2001 г. Оттогава още седем държави 

членки са въвели еврото (Кипър, Естония, 

Латвия, Литва, Малта, Словакия и 

Словения). 

Втората най-често използвана валута в 

света 

 

Еврото е изминало дълъг път от края на 

60-те години на XX век, когато започват 

първите обсъждания за създаването му, 

до днес, когато то е валута на 

340 милиона европейци и се използва от 

още 175 милиона души по целия свят. 

Еврото е втората по значимост 

международна валута, като близо 60 

държави по света го използват или 

обвързват своята парична единица с него. 

То е безопасно средство за съхраняване 

на стойност за международните 

централни банки, използва се за 

емитиране на облигации по цял свят и е 

широко прието за международни 

плащания. 

Десет години след като финансовата 

криза разтърси света, структурата на 

Икономическия и паричен съюз на 

Европа бе значително подсилена, но са 

необходими още много усилия. Въз 

основа на визията, изложена в доклада 

на петимата председатели от юни 2015 г., 

и документите за размисъл 

относно задълбочаването на 

Икономическия и паричен 

съюз и бъдещето на финансите на ЕС от 

пролетта на 2017 г., Европейската 

комисия определи пътна карта за 

задълбочаване на Икономическия и 

паричен съюз. През декември лидерите 

на ЕС се споразумяха също така да 

работят за засилване на международната 

роля на еврото, като част от този проект. 

Единна валута от полза за всички 

европейци 

Обществената подкрепа за еврото винаги 

е била голяма в ЕС, особено в страните, 

които вече го използват. Според 

мнозинство от 74% от участвалите в 

неотдавнашно проучване в еврозоната 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/completing-europes-economic-and-monetary-union-factsheets_bg
https://www.consilium.europa.eu/media/37563/20181214-euro-summit-statement.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-2018-nov-20_en
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еврото е добро нещо за ЕС. Този резултат 

е същият като рекордният резултат от 

миналата година и потвърждава, че 

подкрепата за еврото е на най-високото 

си равнище от началото на проучванията 

през 2002 г. Според мнозинство от 64% от 

респондентите в еврозоната еврото е 

добро нещо и за тяхната страна. 36% от 

европейците посочват еврото като един 

от основните символи на Европейския 

съюз, на второ място след „свободата“ 

като символ. Еврото е донесло видими и 

много практически ползи за 

европейските домакинства, предприятия 

и правителства: стабилни цени, по-ниски 

трансакционни разходи, повече 

прозрачност и конкуренция на пазарите и 

увеличена търговия. Това улеснява 

пътуванията и живота в чужбина и 

защитава спестяванията. 

 

 

За повече информация: 

Научете повече за историята и ползите от 

еврото 

Научете повече за това какво прави ЕС за 

укрепване на еврото 

Информационен документ: Комисията 

представя начини за допълнително 

укрепване на глобалната роля на еврото 

Информационни документи: актуална 

информация относно задълбочаването 

на Икономическия и паричен съюз в 

навечерието на срещата на високо 

равнище на държавите от еврозоната на 

14 декември 2018 г. 

Експресно проучване на Евробарометър: 

Подкрепата за еврото остава рекордно 

висока 

Информация за бъдещото разширяване 

на еврозоната 

Историята на еврото и Европейската 

централна банка 

Архивни кадри и снимки от историята на 

еврото и от неговата 20-та годишнина 

#EUROat20 

Как да участвате в изборите за 

Европейски парламент 

 

 

 _____________________________________________  

http://europa.eu/euroat20/
http://europa.eu/euroat20/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-strengthen-euro-global-role-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-strengthen-euro-global-role-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet-strengthen-euro-global-role-05122018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/euro-summit-14-december-2018_en
https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-2018-nov-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-2018-nov-20_en
https://ec.europa.eu/info/news/eurobarometer-2018-nov-20_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/enlargement-euro-area_en
https://www.youtube.com/watch?v=Aijn_4TFF_8&list=PLnVAEZuF9FZk_wcITEK5G9QpS0j4LpB7o
https://www.youtube.com/watch?v=Aijn_4TFF_8&list=PLnVAEZuF9FZk_wcITEK5G9QpS0j4LpB7o
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=3153
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=3153
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=3153
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_bg.htm
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Нови правила на ЕС за 

отстраняване на основните 

пропуски в 

законодателството, които 

позволяват избягването на 

корпоративните данъци, 

влизат в сила на 1 януари 

 
Комисията приветства влизането в сила 

на новите правила, с които се 

прекратяват най-често срещаните 

практики за избягване на 

корпоративните данъци.  

От 1 януари 2019 г. всички държави 

членки започват да прилагат нови правно 

обвързващи мерки за борба със 

злоупотребите, насочени към основните 

форми на избягване на данъци, до които 

прибягват големите многонационални 

дружества. 

 
Пиер Московиси, комисар по 

икономическите и финансовите въпроси, 

данъчното облагане и митническия съюз, 

заяви: Комисията отдавна и упорито се 

бори срещу агресивното данъчно 

планиране. Битката още не е спечелена, 

но така отбелязваме много важна 

стъпка в борбата си срещу тези, които 

се опитват да се възползват от 

пропуските в данъчните системи на 

нашите държави членки, за да избегнат 

данъци от порядъка на милиарди евро. 

Правилата се основават на глобални 

стандарти, разработени от ОИСР през 

2015 г. във връзка със свиването на 

данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби (BEPS), и се очаква да 

предотвратят изтичането на печалби 

извън ЕС без облагането им. Подробно 

описание: 

 Всички държави членки ще облагат 

печалбите, прехвърлени към 

държави с ниски данъчни ставки, 

където дружеството няма никаква 

реална икономическа дейност 

(правила за контролираните 

чуждестранни дружества) 

 За да демотивират дружествата да 

използват плащания на 

прекомерно високи лихви с цел 

намаляване до минимум на 

дължимите от тях данъци, 

държавите членки ще ограничават 

размера на нетните лихвени 

разходи, които дадено дружество 

може да приспадне от облагаемия 
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си доход (правила за ограничаване 

на лихвите) 

 Държавите членки ще могат да се 

борят със схемите за избягване на 

данъци в случаите, когато не могат 

да бъдат приложени други 

разпоредби против него (общо 

правило за борба със 

злоупотребите). 

От 1 януари 2020 г. в сила ще влязат още 

правила за несъответствията при 

хибридни образувания, за да не се 

позволява на дружествата да използват 

несъответствията между данъчните 

закони на две различни държави от ЕС за 

избягване на данъци, както и мерки, с 

които да се гарантира, че печалбите от 

активи като интелектуалната собственост, 

извеждани от територията на дадена 

държава членка, се облагат в тази 

държава (правила за облагането при 

напускане). 

 

Контекст 

Тези правила, приети под формата на 

Директива срещу избягването на данъци, 

бяха предложени от Комисията за пръв 

път през 2016 г. и бяха договорени бързо, 

за да се стимулират усилията в световен 

мащаб за борба срещу агресивното 

данъчно планиране. Споразумението 

последва договореностите между 

държавите от ОИСР относно препоръки за 

ограничаване на свиването на данъчната 

основа и прехвърлянето на печалби и 

постави ЕС в позицията на световен лидер 

по отношение на политическия и 

икономически подход към 

корпоративното данъчно облагане. 

Комисията Юнкер е начело на световните 

усилия за борба с избягването на данъци 

и отклонението от данъчно облагане. 

Новите правила за прозрачност влизат в 

сила поетапно, за да могат държавите 

членки да съберат нужната информация 

за разкриване на дружествата, които не 

плащат справедливо определения им дял 

от данъците. ЕС предприема мерки, за да 

гарантира, че международните му 

партньори прилагат стандарти за борба с 

избягването на данъци чрез постоянна 

работа по списък на юрисдикциите, които 

отказват съдействие по данъчни въпроси. 

Не на последно място, Комисията също 

така предложи широкообхватни реформи 

на корпоративното данъчно облагане, 

които ще променят из основи облагането 

на многонационалните дружества в ЕС, 

като същевременно гарантират 

икономическа среда, която улеснява 

трансграничната стопанска дейност. 
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За повече информация: 

 

Предложение за мерки за борба с 

избягването на данъци 

Пакет от мерки за борба с избягването на 

данъци 

Проучване относно структурите за 

агресивно данъчно планиране и 

показателите 

План за действие за по-справедливо и по-

ефикасно корпоративно данъчно 

облагане в ЕС 

 ___________________________________ 

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА 
ГРАЖДАНИТЕ“ 2014—2020 г.  

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА „ЕВРОПА ЗА 

ГРАЖДАНИТЕ“ И ВИДОВЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ 

СРЕДСТВА  

ПРОГРАМНИ НАПРАВЛЕНИЯ Програмата 

се осъществява чрез две направления и 

една хоризонтална дейност:  

- Направление 1: „Европейска памет за 

миналото“: Повишаване на 

информираността за миналото, общата 

история, ценностите и целта на Съюза.  

- Направление 2: Демократична 

ангажираност и гражданско участие: 

Насърчаване на демократичното и 

гражданското участие на гражданите на 

ниво ЕС.  

Мерките в това направление са:  

• „Побратимяване на градове“;  

• „Мрежи от градове“;  

• „Проекти на гражданското общество“. 

Крайни срокове  

Крайните срокове за подаване на 

предложения се насрочват, както следва: 

Мярка  

„Побратимяване на градове“ 

Краен срок за 

подаване на 

предложения 

Срок на допустимост: 

Проектите трябва да 

започнат между 

1 февруари 1 юли на същата 

година като крайния 

срок и 31 март на 

годината след 

крайния срок 

1 септември 1 февруари и 31 

октомври на годината 

след крайния срок 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1454056979779&uri=COM:2016:26:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/services_papers/working_papers/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_bg.htm
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Мярка  

„Мрежи от градове“ 

Краен срок за 

подаване на 

предложения 

Срок на допустимост: 

Проектите трябва да 

започнат между 

1 март 1 септември на същата 

година като крайния 

срок и 28 февруари на 

годината след крайния 

срок 

1 септември 1 март и 31 август на 

годината след крайния 

срок 

 

Мярка „Побратимяване на градове“  

Тази мярка има за цел да подкрепи 

проекти, обединяващи широк кръг 

градове-партньори около мероприятия 

за побратимяване на градове по теми в 

съответствие с целите на Програмата и 

вземайки предвид многогодишните 

приоритети. Проектите за побратимяване 

на градове трябва да организират 

дейностите по проекта в рамките на 21 

дни (максимална продължителност на 

проекта).  

Чрез мобилизиране на гражданите на 

местно равнище и на ниво ЕС, за да се 

обсъждат конкретни въпроси от 

европейския политически дневен ред, 

тази мярка ще се стреми да насърчи 

гражданското участие в процеса на 

вземане на решения по политиките на 

Съюза и да развие възможности за 

обществено ангажиране и доброволческа 

дейност на ниво ЕС.  

Побратимяването трябва да се разбира в 

широк смисъл, като по този начин се имат 

предвид общини, които са подписали или 

са се ангажирали да подпишат 

споразумения за побратимяване, както и 

общини, които имат други форми на 

партньорство, насърчаващи тяхното 

сътрудничество и културни връзки. 

Максимално отпускани безвъзмездни 

средства  

Максималният размер на 

безвъзмездните средства за проект по 

„Побратимяване на градове“ е 25 000 

EUR.  

Процедура за подбор  

В допълнение към общите критерии за 

допустимост, изключване, подбор и 

отпускане, описани по-горе (вж. точка 5), 

трябва да бъдат изпълнени следните 

специфични критерии за допустимост по 

проектите по „Побратимяване на 

градове“.  

Специфични критерии за проекти по 

„Побратимяване на градове“  

1. Кандидат и партньори  
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- Вид организация: Градове/общини или 

техни комитети по побратимяване или 

други организации с нестопанска цел, 

представляващи местните власти.  

- Брой на партньорите Проектът трябва да 

включва общини от поне две отговарящи 

на условията за допустимост държави, от 

които поне едната е държава — членка на 

ЕС.  

2. Естество и измерение на проекта  

- Брой на участниците: Проектът трябва 

да включва минимум 25 поканени 

участници. „Поканени участници“ са 

международни участници , изпратени от 

отговарящия(те) на условията за 

допустимост партньор(и).  

- Място: Мероприятието по 

побратимяване на градове трябва да се 

проведе в една от допустимите държави, 

участващи в проекта.  

- Срок на допустимост/продължителност 

на проекта: Проектът трябва да започне в 

рамките на съответния срок на 

допустимост, който зависи от крайния 

срок на мярката, в рамките на която е 

подадено предложението (вж. точка 3.2). 

Максимална продължителност на 

мероприятието за побратимяване на 

градове: 21 дни.  

Мярка „Мрежи от градове“  

Общините и асоциациите, работещи 

заедно по обща тема в дългосрочна 

перспектива, могат да пожелаят да 

развият мрежи от градове, за да направят 

сътрудничеството си по-устойчиво. 

Създаването на мрежи между общините 

по въпроси от общ интерес представлява 

важно средство за обмен на добри 

практики.  

Побратимяването е силна връзка, която 

обвързва общините; следователно, 

потенциалът на мрежите, създаден от 

редица връзки за побратимяване на 

градове, трябва да бъде използван за 

развитието на тематично и дългосрочно 

сътрудничество между градовете. 

Европейската комисия подкрепя 

развитието на такива мрежи, които са 

важни за осигуряването на 

структурирано, интензивно и 

многостранно сътрудничество, като по 

този начин се допринася за максимално 

увеличаване на въздействието на 

Програмата.  
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„Мрежи от градове“ се очаква да: 

- Интегрират редица дейности, свързани с 

тема(и) от общ интерес, които трябва да 

бъдат разглеждани в контекста на целите 

на Програмата или многогодишните 

приоритети;  

- Определят целеви групи, за които 

избраните теми са особено подходящи, и 

включват членове на общността, които 

работят в тази област (например 

експерти, местни асоциации, граждани и 

групи от граждани, пряко засегнати от 

темата, и т.н.);  

- Мобилизиране на гражданите в цяла 

Европа: проектът трябва да включва 

минимум 30 % от поканените участници. 

„Поканени участници“ са международни 

участници, изпратени от отговарящи на 

условията за допустимост партньори.  

- Служат като основа за бъдещи 

инициативи и действия между 

участващите градове за решаването на 

проблеми или евентуално за по-

нататъшни въпроси от общ интерес. 

Максимално отпускани безвъзмездни 

средства  

Максималният размер на 

безвъзмездните средства за проект по 

„Мрежа от градове“ е 150 000 EUR.  

Процедура за подбор  

В допълнение към общите критерии за 

допустимост, изключване, подбор и 

възлагане, описани по-горе (виж от 2.1 до 

2.3), трябва да бъдат изпълнени следните 

специфични критерии за допустимост за 

мрежите от градове.  

Специфични критерии за „Мрежи от 

градове“: 

1. Кандидат и партньори  

- Вид организация: Градове/общини или 

техни побратимени комитети или мрежи; 

Други нива на местни/регионални власти; 

Федерации/асоциации на местните 

власти. Организации с нестопанска цел, 

представляващи местните власти. 

Другите организации, участващи в 

проекта, могат също така да бъдат 

организации на гражданското общество с 

нестопанска цел;  

- Брой на партньорите Проектът трябва да 

включва общини от най-малко 4 

допустими държави, от които поне две са 

държави — членки на ЕС.  

2. Естество и измерение на проекта  

- Място и брой на дейностите: Дейностите 

трябва да се осъществяват в различни, 

отговарящи на условията за допустимост, 

партниращи държави. Необходимо е да 

се предвидят поне 4 мероприятия на 

проект.  
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- Срок на допустимост/продължителност 

на проекта: Проектът трябва да започне в 

рамките на съответния срок на 

допустимост, който зависи от крайния 

срок на мярката, в рамките на която е 

подадено предложението (вж. точка 3.2). 

Максималната продължителност на 

проекта е 24 месеца. 

За повече информация:  

http://mc.government.bg/files/5273_ryko

vodstvo%202019.pdf  

 

 

Процедура на подбор на 
проекти 

„Подобряване на 

производствения капацитет 

в малките и средни 

предприятия“ 
Цел на процедурата: 

Подобряване на производствения 

капацитет на малките и средните 

предприятия с цел повишаване на тяхната 

конкурентоспособност и засилване на 

експортния им потенциал. 

Минимален и максимален размер на 

безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

                                                      
1 Съгласно Класификация на териториалните единици за 
статистически цели в България 

 

Минимален 
размер на 
заявената 

безвъзмездна 
финансова 
помощ за 

индивидуален 
проект 

Максимален размер на 
заявената безвъзмездна 

финансова помощ за 
индивидуален проект в 

зависимост от  
категорията на 
предприятието-

кандидат 

 
 

 
100 000 лева  

 
Микро предприятия: 

500 000 лева 
 

 
Mалки предприятия: 

750 000 лева 
 

 
Средни предприятия: 

1 000 000 лева 
 

 

Процент на съфинансиране 

 

Категория на 
предприятиет

о 

Максимале
н 

интензитет 
на помощта 
за дейности 
извън ЮЗР 

(NUTS2)1 

Максимале
н 

интензитет 
на помощта 
за дейности 

в ЮЗР 
(NUTS2) 

Микро и 
малки 

предприятия 
70 % 45 % 

Средни 
предприятия 

60 % 35 % 

 

http://mc.government.bg/files/5273_rykovodstvo%202019.pdf
http://mc.government.bg/files/5273_rykovodstvo%202019.pdf


 

 

 

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

 

14 
 

Европейски бюлетин          Януари 2019 
Брой / 1 

Критерии за допустимост на 

кандидатите 

Допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на следните критерии: 

1) Да са търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за 

кооперациите или са еквивалентно лице 

по смисъла на законодателството на 

държава-членка на Европейското 

икономическо пространство; 

Клонове на юридически лица, 

регистрирани в България, не могат да 

участват в процедурата за подбор на 

проекти поради липсата на 

самостоятелна правосубектност. 

2) Да са микро, малки и средни 

предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от 

Закона за малките и средните 

предприятия и Приложение I на 

Регламент (ЕС) № 651/2014. 

3) Да имат минимум три приключени 

финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) 

преди датата на обявяване на 

процедурата. 

4) Да са реализирали нетни приходи от 

продажби общо за последните три 

приключени финансови години (2015, 

2016 и 2017 г.) в зависимост от 

категорията на предприятието-кандидат, 

както следва: 

                                                      
2 Раздел А „Приходи”, т. I „Приходи от оперативна 
дейност”, сбор от сумите по ред „Нетни приходи от 

 
Категория на 
предприятиет

о 
 

Нетни 
приходи 

от 
продажби

2 

 
Категория на 
предприятиет

о 
 

 
Микро 

предприятие 

≥ 210 000 
лева 

 
Микро 

предприятие 

Малко 
предприятие 

≥ 750 000 
лева 

Малко 
предприятие 

 

5) Да развиват своята основна 

икономическа дейност в една от 

определените в Националната стратегия 

за насърчаване на малките и средните 

предприятия (НСНМСП) 2014-2020 групи 

сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична 

интензивност, както следва: 

 

Високотехнологични и средно 

високотехнологични  промишлени 

производства: 

С20 „Производство на химични продукти“ 

C21 „Производството на лекарствени 

вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и 

комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически 

съоръжения“ 

продажби” (код 15 100) от приходната част на Отчета за 
приходите и разходите за 2015, 2016 и 2017 години. 
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С28 „Производство на машини и 

оборудване, с общо и специално 

предназначение“ 

С29 „Производство на автомобили, 

ремаркета и полуремаркета“ 

С30 „Производство на превозни средства, 

без автомобили“ 

 

Интензивни на знание услуги: 

J58 „Издателска дейност“ 

J59 „Производството на филми и 

телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“ 

J62 „Дейности в областта на 

информационните технологии“ 

J63 „Информационни услуги“ 

М72 „Научноизследователска и развойна 

дейност“ 

 

Нискотехнологични и средно 

нискотехнологични  промишлени 

производства: 

С10 „Производство на хранителни 

продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия 

от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

                                                      
3 Производството на пелети (което е част от код С16.29) е 
недопустимо по настоящата процедура, с изключение на 
пелети от дървесни отпадъци, получени от 
индустриалната преработка на дървесина. 

С15 „Обработка на кожи; производство на 

обувки и други изделия от обработени 

кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и 

изделия от дървен материал и корк, без 

мебели; производство на изделия от 

слама и материали за плетене“3 

С17 „Производство на хартия, картон и 

изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане 

на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани 

нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук 

и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други 

неметални минерални суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, 

без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано 

другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и 

оборудване“ 

6) Да са заявили подкрепа по проекта за 

кода си на основна икономическа 

дейност. 

7) Потенциалните кандидати не могат да 

участват в процедурата за подбор на 

Производството на дърва за горене, изделия от корк, 
слама и материали за плетене (което също е част от код 
С16.29) е недопустимо по настоящата процедура. 
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проекти и не могат да получат 

безвъзмездна финансова помощ, в 

случай че попадат в забранителните 

режими на Регламент на Комисията (ЕС) 

№ 651/2014 от 17 юни 2014 година/ 

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г., 

Регламент (ЕС) № 1301/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета и 

Закона за управление на средствата от 

Европейките структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ). 

Допустими по процедурата са следните 

видове разходи:  

1) Разходи за придобиване на машини, 

съоръжения, оборудване, 

представляващи дълготрайни 

материални активи4 (ДМА), необходими 

за изпълнението на проекта. 

2) Разходи за придобиване на 

специализиран софтуер (вкл. за неговото 

разработване), представляващи 

дълготрайни нематериални активи (ДНА), 

необходими за изпълнението на проекта 

– до 200 000 лв. 

 

Минимален и максимален срок за 

изпълнение на проекта: 

                                                      
4 Разходите за доставка, монтаж, инсталиране, изпитване 
и въвеждане в експлоатация на 
оборудване/машини/съоръжения следва да бъдат 
включени в общата стойност на съответните активи, 
посочени в бюджета на проекта (т. 5 от Формуляра за 

Продължителността на изпълнение на 

всеки проект не следва да надвишава 12 

/дванадесет/ месеца, считано от датата 

на влизане в сила на административния 

договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 

Краен срок за подаване на проектните 

предложения: 

Ще се прилага процедура на подбор на 

проекти с един краен срок за 

кандидатстване. 

Крайният срок за подаване на проектни 

предложения е 16:30 часа на 21.05.2019 

г. 

 

За повече информация: 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/P

rocedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-

ef298f19460b 

 

кандидатстване). В случай че са посочени в отделни 
редове в бюджета на проекта, същите ще бъдат 
премахнати от бюджета. Относно дефиницията за 
материални активи се прилага чл. 2, пар. 29 от Регламент 
на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Приложение Н. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b
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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

