
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 2/2019 

 

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: 

 
Социално-икономически и културни  

трансформации в контекста на четвъртата 

индустриална революция                                              Стр. 2                                                     

ЕС инвестира 116,1 млн. евро, за да подобри качеството 

на живот на европейците                                              Стр. 5 

Комисията приветства подкрепата на Европейския 

парламент за създаването на рамка за скрининг на 

инвестициите                                                                     Стр. 8 

Подготовка за Брекзит: безопасността и свързаността 

на железопътния транспорт                                         Стр. 11 

Комисията приветства споразумението относно 

Европейския орган по труда                                        Стр. 13 
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Социално-икономически и 

културни трансформации в 

контекста на четвъртата 

индустриална революция 

 

ТЕМА: Обществената стойност на 

културата и въздействието на 

културните политики в Европа 

ОБХВАТ: Предложенията следва да 

оценяват и разработват подходящи 

методологии и да извършват 

сравнителни качествени, приложни и 

статистически анализи на национално и 

европейско равнище, за да се 

набележат различните форми на 

културно участие, да се оцени ролята на 

културното участие като източник на 

благосъстояние и да се идентифицират 

ползите от културната ангажираност за 

различните сегменти населението. 

Трябва да се обърне внимание на 

историческата роля на културата при 

интегрирането и разделянето на 

Европа, за да се научи повече за 

специфичните условия, в които се 

осъществява културната интеграция. 

Също така следва да се оцени 

естеството и степента на приноса, 

произтичащи от културната 

ангажираност към междукултурния 

диалог, културната идентичност и 

изграждането на общността. Въз основа 

на новаторски подходи и 

представително географско  покритие 

на различни части на Европа, 

предложенията трябва да обяснят как 

културните ценности се изграждат в 

епохата на социалните медии, интернет 

и телевизията в различни социално-

икономически групи. Те също така 

трябва да проучат как урбанизацията, 

пространствената и социалната 

сегрегация, пола и нарастващото 

разнообразие в европейските общества 

влияят върху формирането на 

културните ценности. В допълнение, 

предложенията трябва да оценяват 

целите, стратегиите и ефективността на 

културните политики и институции за 

предизвикване, прехвърляне и 

поддържане на културната стойност, 

както и за решаване на въпроси като 

разнообразието и включването. 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ: 

Програмата ще предостави нови 

методологии за оценяване на 

обществената стойност на културата в 

съвременните общества. Тя ще подобри 

статистическите данни и методи за 

улавяне на културното въздействие в 

сътрудничество, когато е уместно, с 

националните статистически институти, 

съответните международни 

организации, мрежи, 
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научноизследователски 

инфраструктури и Евростат. Тя също 

така ще предостави на политиците 

ефективни инструменти за измерване, 

разбиране и засилване на 

въздействието на културните политики. 

Подходите за участие и съвместно 

създаване, включващи широк кръг 

заинтересовани страни, ще допринесат 

за новаторски научни и политически 

резултати. 

ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ:  

- Страните на ЕС и други страни, описани 

в приложение А към работната 

програма. 

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ, 

OГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДЪЛЖИНА И 

ПОДКРЕПЯЩИ ДОКУМЕНТИ: 

За да се счита за допустимо, 

предложението/заявлението трябва да 

бъде: 

а) подадено в системата за електронно 

подаване преди посочения краен срок; 

б) четливо, достъпно и с възможност за 

отпечатване; 

в) попълнено и да включва поисканите 

административни данни, описание на 

предложението и всички задължителни 

подкрепящи документи, посочени в 

поканата; 

г) включва проектоплан за 

експлоатацията и разпространението на 

резултатите, освен ако не е посочено 

друго в условията за участие.  

В допълнение към горните условия за 

допустимост, ограниченията за 

дължина ще се прилагат и за части от 

предложения/приложения. 

Ограниченията за дължина  и 

разделите, подлежащи на ограничения, 

ще бъдат показани в шаблоните в 

електронната система за подаване. 

Освен ако не е посочено друго, лимитът 

за пълно предложение е 70 страници, с 

изключение на: действия за 

координиране и подкрепа (CSA) и 

действия по ERA-NET Cofund, където 

лимитът е 50 страници и европейски 

съвместни програми за съфинансиране 

(EJP), където лимитът е 100 страници. 

Лимитът за предложение за първи етап 

е 10 страници. 

За да се определи оперативния 

капацитет на всеки кандидат, ще са 

необходими следните подкрепящи 

документи, освен ако в поканата не е 

посочено друго: 

• Автобиография или описание на 

профила на лицата, които ще отговарят 

за осъществяването на предложените 

изследователски и / или иновационни 

дейности; 
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• Списък с до пет подходящи 

публикации и/или продукти, услуги или 

други постижения, свързани с 

програмата; 

• Списък на до пет релевантни 

предишни проекта или дейности, 

свързани с темата на 

това предложение; 

• Описание на всички значими 

инфраструктури и/или основни 

технически оборудвания, свързани с 

предложената дейност; 

• Описание на трети страни, които не са 

представени като партньори по 

проекта, но които въпреки това ще 

допринесат за работата (напр. 

предоставяне на съоръжения, 

компютри). 

СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ДОПУСТИМОСТ: 

Всички предложения трябва да 

отговарят на условията за допустимост, 

определени в Регламент № 1290/2013 

за правилата за участие. Освен това, за 

действия по тази работна програма 

предложенията трябва да отговарят на 

условията за допустимост, посочени в 

настоящото приложение, освен ако не 

са допълнени или променени в 

условията на поканата. 

Предложение / заявление ще се счита 

за допустимо само ако: 

а) съдържанието му съответства, изцяло 

или частично, на описанието на темата/ 

конкурса, за което е подадено 

б) отговаря на условията за допустимост 

за участие, посочени в таблицата по-

долу, в зависимост от вида на 

действието: 

 

 

 Условия за допустимост за участие 

Действия в 
областта на 

изследванията 
и иновациите 

(RIA) 

Най-малко три юридически лица. Всяко 
едно от трите трябва да бъде установено 
в различна държава-членка на ЕС или в 
асоциирана държава-членка на 
„Хоризонт 2020“. И трите юридически 
лица трябва да бъдат независими едно 
от друго. Иновационни 

действия (IA) 
Най-малко три юридически лица.  Всяко 
едно от трите трябва да бъде установено 
в различна държава-членка на ЕС или в 
асоциирана държава-членка на 
„Хоризонт 2020“. И трите юридически 
лица трябва да бъдат независими едно 
от друго. 

Действия за 
координиране 

и подкрепа 
(CSA) 

Най-малко едно юридическо лице, 
установено в държава-членка на ЕС или в 
държава, асоциирана към „Хоризонт 
2020“. 
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КРАЕН СРОК: 14 март 2019 г.,  17:00:00 
часа 
 
За повече информация: ТУК 

 

 

ЕС инвестира 116,1 млн. евро, 

за да подобри качеството на 

живот на европейците 

Ново финансиране по програма LIFE ще 

мобилизира допълнителна подкрепа на 

стойност над 3,2 млрд. евро за 12 

мащабни проекта в областта на околната 

среда и климата в десет държави членки 

с цел преход към нисковъглеродна 

кръгова икономика. 

Европейската комисия обяви инвестиция 

в размер на 116,1 млн. евро в последно 

одобрените интегрирани проекти, които 

ще бъдат финансирани по програма LIFE 

за околната среда и действията в областта 

на климата. Финансирането ще 

подпомогне проекти в Австрия, България, 

Чехия, Естония, Финландия, Гърция, 

Унгария, Италия, Португалия и Словения. 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, морското дело и рибарството 

Кармену Вела заяви: Интегрираните 

проекти по програма LIFE са идеален 

пример за промяната, постигана по 

места с помощта на фондовете на ЕС, и 

за подобреното качество на живот на 

милиони европейски граждани. Новата 

инвестиция ще даде на държавите 

членки възможност за достъп до 

ресурси, които да използват, за да 

отговорят на загрижеността на 

гражданите относно качеството на 

въздуха и водата и да работят за 

спиране на загубата на биологично 

разнообразие. 

Комисарят по въпросите на климата и 

енергетиката Мигел 

Ариас Канете посочи: Комисията излезе 

с предложение в следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС да се доразвие 

положителният опит във връзка с 

включването на изменението на 

климата и да се подсилят още повече 

действията по климата. При 

заложеното по-високо ниво на 

амбициозност действията по климата 

ще бъдат засилени в ключови области 

като селското стопанство и 

развитието на селските райони и 

външната дейност, а финансирането, 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-08-2019
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life


 

 

 

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

 

6 
 

Европейски бюлетин           Февруари 2019 
Брой / 2 

специално заделено за действия по 

климата по програма LIFE, ще бъде 

увеличено. 

Интегрираните проекти подобряват 

качеството на живот на гражданите, като 

помагат на държавите членки да 

постигнат съответствие със 

законодателството на ЕС в пет области: 

природа, води, въздух, смекчаване на 

изменението на климата и адаптация към 

него. Те оказват подкрепа на плановете, 

необходими за съгласуваното прилагане 

на законодателството в областта на 

околната среда и климата в голям 

териториален мащаб. 

Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 

215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро 

съфинансиране от ЕС. Финансирането от 

ЕС ще мобилизира инвестиции, водещи 

до още 3,2 млрд. евро, тъй като 

държавите членки могат да използват и 

други източници на финансиране на ЕС, 

включително земеделски, регионални и 

структурни фондове, „Хоризонт 2020“, 

национални фондове и инвестиции от 

частния сектор. 

 

Въздействие по места 

В областта на околната среда: 

 Качеството на въздуха е едно от 

основните опасения на гражданите 

на ЕС в областта на околната среда. 

Това е надлежно отчетено чрез 

значителната по размер подкрепа, 

която български и унгарски градове 

ще получат за борба със 

замърсяването на въздуха — 

посредством мерки като подмяната 

на замърсяващите битови 

отоплителни системи или 

изграждането на устойчив 

обществен транспорт и на 

инфраструктура за велосипедисти и 

електрически превозни средства. 

Тези два интегрирани проекта имат 

общ бюджет от 32,6 млн. евро, като 

19,6 млн. евро са от програма LIFE. 

В рамките на двата проекта ще се 

координира използването на близо 

1,77 млрд. евро допълнително 

финансиране. 

 Природа: Интегрирани проекти в 

Чехия, Унгария, Португалия и 

Словения ще допринесат за 

опазване на природата на Европа, 

като окажат подкрепа за 

ефективното осъществяване на 

политиката в областта на 

биоразнообразието и подобрят 
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управлението на мрежата 

от защитени зони в ЕС „Натура 

2000“. В допълнение към общия си 

бюджет от 73,7 млн. евро, от които 

44,2 млн. евро от програма LIFE, 

тези четири проекта за опазване на 

природата ще координират 

използването на 157 млн. евро 

допълнително финансиране от 

европейски и национални средства 

и средства от публичния сектор. 

 Води: Финансирането по програма 

LIFE помага на Австрия и Естония да 

съчетаят ефективното управление 

на речните басейни с управлението 

на риска от наводнения и 

опазването на природата, така че 

водните обекти да бъдат устойчиви 

и по отношение на биологичното 

разнообразие, и по отношение на 

потребностите на хората. Тези два 

интегрирани екологични проекта 

имат общ бюджет от 33,2 млн. евро, 

като 19,9 млн. евро са от програма 

LIFE. В рамките на двата проекта ще 

се координира използването на 

близо 518 млн. евро допълнително 

финансиране. 

Що се отнася до действията в областта на 

климата, четирите проекта за действия по 

климата са с общ бюджет от 75,9 млн. 

евро, включително 32,4 млн. евро от 

програма LIFE. В рамките им ще се 

използват още 778,3 млн. евро 

допълнително финансиране от 

европейски и частни средства в следните 

области:  

 Намаляване на емисиите на 

парникови газове: Проектите са 

ориентирани към изпълнението на 

националните задължения за 

намаляване на емисиите на 

парникови газове във Финландия, 

Италия и Словения. Намаленията 

ще бъдат постигнати чрез 

изграждане на капацитет, 

автомобилен транспорт с нулеви 

емисии, поглъщане на въглерод. 

 Приспособяване към изменението 

на климата: Проектът в Гърция 

оказва подкрепа за изграждането 

на капацитет на местно и 

регионално равнище за 

изпълнението на националната 

стратегия за адаптиране към 

изменението на климата. 

Описания на всички 12 проекта можете 

да намерите в приложението към това 

съобщение за медиите. 

Контекст  

Програма LIFE е инструментът на ЕС за 

финансиране в областта на околната 

среда и климата. Тя действа от 1992 г. и е 

съфинансирала над 4600 проекта в целия 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/natura-2000-network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/natura-2000-network/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1190_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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ЕС и в трети държави. Във всеки един 

момент се работи по около 1100 проекта. 

Бюджетът за периода 2014—2020 г. е 3,4 

млрд. евро по текущи цени. 

Интегрираните проекти по LIFE са 

въведени през 2014 г., за да се помага на 

държавите членки да постигат 

съответствие с основни законодателни 

актове на ЕС в областта на околната 

среда, природата и климата. За 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС, за 

периода 2021 – 2027 г., Комисията 

предлага финансирането за програма LIFE 

да се увеличи с почти 60 %. 

 

За повече информация: 

Приложение: Интегрирани проекти по 

програма LIFE 

Доклад 

  

 

Комисията приветства 

подкрепата на Европейския 

парламент за създаването на 

рамка за скрининг на 

инвестициите 

След гласуване ЕС се приближи с още 

една стъпка към създаването на 

общоевропейска рамка за скрининг на 

преките чуждестранни инвестиции. 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: „Бързината, с 

която съумяхме да постигнем 

споразумение, говори за необходимостта 

от спешно създаване на общоевропейски 

правила относно скрининга на 

чуждестранните инвестиции. Ние искаме 

режимът на инвестиции на ЕС да 

продължи да бъде най-отвореният в 

света, но трябва да защитаваме 

европейските стратегически интереси, 

а за тази цел е необходимо да 

упражняваме контрол в случаите, в 

които чуждестранни дружества се 

стремят да придобият европейски 

активи от стратегическо 

значение. Приветствам решението на 

Парламента и очаквам правителствата на 

европейските държави своевременно да 

последват този пример.“ 

Комисарят по въпросите на търговията 

Сесилия Малмстрьом заяви: „Много се 

радвам, че Европейският парламент даде 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1190_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
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своята подкрепа за тази 

инициатива. Чуждестранните 

инвестиции са от съществено значение 

за състоянието на европейската 

икономика. В същото време е ясно че 

трябва да потърсим решения за 

преодоляване на рисковете във връзка 

със сигурността, създавани от някои 

инвестиции в активи, технологии и 

инфраструктура от ключово значение. 

Държавите членки и Комисията ще 

имат много по-добър поглед върху 

чуждестранните инвестиции в 

Европейския съюз и за първи път ще 

имат възможността съвместно да 

търсят решения за преодоляване на 

потенциалните рискове за 

сигурността и обществения ред.“ 

Предложението за създаване на първата 

рамка на равнище ЕС за скрининг на 

преките чуждестранни инвестиции бе 

представено от председателя Юнкер в 

неговата реч за състоянието на Съюза 

през 2017 г. Одобреният от Парламента 

текст е резултат от тристранни преговори 

между Европейския парламент, Съвета и 

Комисията, които приключиха на 20 

ноември 2018 г. 

Европейската рамка за скрининг на 

преките чуждестранни инвестиции ще 

даде възможност на държавите членки и 

на Комисията да си сътрудничат и да 

обменят информация относно 

инвестиции от трети държави, които 

могат да засегнат сигурността или 

обществения ред в ЕС. 

 
Новата рамка: 

- създава механизъм за сътрудничество, 

чрез който държавите членки и 

Комисията ще могат да обменят 

информация и да поставят за 

разглеждане конкретни опасения. 

- дава възможност на Комисията да 

изготвя становища в случаите, когато 

дадена инвестиция заплашва сигурността 

или обществения ред в 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 международното 

сътрудничество в областта на скрининга 

на инвестициите, включително чрез 

обмен на опит, най-добри практики и 

информация по въпроси от общ интерес. 

- определя някои изисквания за 

държавите членки, които желаят да 

запазят или да въведат механизъм за 

скрининг на национално равнище. Също 
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така държавите членки запазват 

последната дума относно това дали 

осъществяването на конкретна 

инвестиционна операция следва да бъде 

разрешено или не на тяхната територия. 

- отчита необходимостта да се работи при 

кратки, благоприятни за бизнеса срокове 

и при строги изисквания за 

поверителност. 

Регламентът ще влезе в сила веднага щом 

Съветът също даде своето одобрение. 

След това държавите членки и Комисията 

ще разполагат с 18 месеца за да въведат 

съответната правна уредба, необходима 

за функционирането на новия 

механизъм. 

 

 
 

Контекст 

 

Както ОИСР призна в своя доклад относно 

степента на рестриктивност на 

политиките по отношение на ПЧИ, 

инвестиционният режим на ЕС е един от 

най-отворените в света. ЕС е основната 

дестинация за преките чуждестранни 

инвестиции в света: В края на 2017 г. 

преките чуждестранни инвестиции в ЕС, 

държани от инвеститори от трети 

държави, възлизаха на 6295 милиарда 

евро. 

Понастоящем национални механизми за 

скрининг са въведени в 14 държави 

членки. Въпреки че отделните механизми 

се различават по замисъл и обхват, на 

всички тях е присъща целта за запазване 

на сигурността и обществения ред на 

национално равнище. Няколко държави 

членки са в процес на реформиране на 

техните механизми за скрининг или на 

приемане на нови такива. 

Успоредно с настоящото предложение 

службите на Комисията довършват 

изготвянето на подробен анализ на 

преките чуждестранни инвестиции в ЕС. 

Комисията също така създаде 

координационна група с участието на 

държавите членки, която да спомогне за 

набелязването на съвместни проблеми и 

решения от стратегическо значение в 

областта на преките чуждестранни 

инвестиции. 

 

За повече информация 

Информационен документ 

Първоначално предложение на 

Комисията 

___________________________________ 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157683.htm
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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Подготовка за Брексит: 

Европейската комисия приема 

извънредна мярка относно 

безопасността и 

свързаността на 

железопътния транспорт с 

оглед на сценарий без 

споразумение 

 

Подготовка за Брексит. 

Предвид нарастващия риск на 30 март 

тази година Обединеното кралство да 

напусне ЕС без споразумение (сценарий 

без споразумение), Европейската 

комисия прие предложение, насочено 

към смекчаване на значителното 

въздействие, което такъв сценарий би 

оказал върху железопътния транспорт и 

свързаността между ЕС и Обединеното 

кралство. 

С предложението ще се осигури 

валидността на разрешителните за 

безопасност за определени части от 

железопътната инфраструктура за строго 

ограничен период от три месеца, за да се 

даде възможност за намиране на 

дългосрочни решения в съответствие с 

правото на ЕС. По-специално 

предложението касае тунела под 

Ламанша и ще е обвързано със 

запазването от страна на Обединеното 

кралство на стандарти за безопасност, 

идентични с изискванията на ЕС. По този 

начин ще се гарантират защитата на 

пътниците в железопътния транспорт и 

безопасността на гражданите, и ще се 

избегнат сериозни смущения в 

трансграничните железопътни операции 

и совалкови превози след оттеглянето на 

Обединеното кралство.   

В допълнение към това предложение 

също така е от съществено значение 

съответните предприятия и национални 

органи да продължат да предприемат 

всички необходими мерки за спазване на 

правилата на ЕС относно свидетелствата 

на машинистите, лицензите за достъп до 

пазара, както и относно сертификатите за 

безопасност и разрешителните за 

безопасност, необходими за 

осъществяването на дейност в ЕС. 

Предложението е в отговор на призивите, 

отправени от Европейския съвет (член 50) 

през ноември и декември 2018 г.за 

засилване на работата по подготовката на 

всички равнища, и приемането на 19 

декември 2018 г. на плана за извънредни 

действия на Комисията. Към днешна дата 

са предложени 19 законодателни мерки 

и са публикувани 88 известия за 

подготвеност. Важно е да се отбележи, че 

извънредните мерки няма — и не могат 

— да смекчат цялостното въздействие от 

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2018/11/25/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/12/13/european-council-art-50-conclusions-13-december-2018/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_bg.htm
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сценарий без споразумение, те не 

компенсират по какъвто и да е начин 

липсата на готовност и не 

възпроизвеждат максималните ползи от 

членството в ЕС, нито благоприятните 

условия на преходен период, както е 

предвидено в споразумението за 

оттегляне. Предложението е от временно 

естество, има ограничен обхват и ще бъде 

прието едностранно от ЕС. В него са взети 

предвид проведените с държавите 

членки обсъждания. Комисията ще 

продължи да подкрепя подготвителната 

работа на държавите членки. Също така 

тя засили своята дейност в тази насока, 

например като организира посещения в 

столиците на всичките 27 държави от ЕС. 

 

Следващи стъпки 

Европейската комисия ще работи в тясно 

сътрудничество с Европейския парламент 

и Съвета с цел да се осигури приемане на 

предложената законодателна мярка, така 

че тя да бъде в сила към 30 март 2019 г. 

Контекст 

Ратифицирането на споразумението за 

оттегляне продължава да бъде цел и 

приоритет на Комисията. Както бе 

подчертано в първото съобщение на 

Комисията относно готовността за 

Брексит от 19 юли 2018 г., независимо от 

предвидения сценарий, изборът на 

Обединеното кралство да напусне 

Европейския съюз ще предизвика 

значителни сътресения. 

Поради това заинтересованите страни, 

както и националните органи и органите 

на ЕС, трябва да се подготвят за два 

основни възможни сценария: 

 Ако споразумението за оттегляне 

бъде ратифицирано преди 30 март 

2019 г., правото на ЕС ще престане 

да се прилага спрямо Обединеното 

кралство и на неговата територия 

на 1 януари 2021 г., т.е. след 

преходен период от 21 месеца. 

Споразумението за оттегляне 

включва възможността за 

еднократно удължаване на 

преходния период с до една или 

две години. 

 Ако споразумението за оттегляне 

не бъде ратифицирано преди 30 

март 2019 г., няма да има преходен 

период и правото на ЕС ще 

престане да се прилага спрямо 
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Обединеното кралство и на 

неговата територия от 30 март 

2019 г. Това е известно като 

сценарий без споразумение или 

сценарий за рязко отделяне. 

През изминалата година Комисията 

публикува 88 секторни известия за 

подготвеност, за да информира 

обществеността за последиците от 

оттеглянето на Обединеното кралство без 

споразумение за оттегляне. С 

предложението представените от 

Комисията проекти на законодателни 

актове в контекста на подготовката за 

Брексит и извънредните мерки в тази 

връзка стават 19. Комисията проведе 

също така технически дискусии с 

държавите — членки на ЕС-27, по общи 

въпроси във връзка с готовността, както и 

относно специфични секторни, правни и 

административни мерки за готовност. 

Презентациите, използвани по време на 

тези технически семинари, са 

достъпнионлайн. Комисията започна 

също така да посещава 27-те държави — 

членки на ЕС, за да се увери, че 

националните планове за извънредни 

действия са в ход, и да предостави 

необходимите разяснения относно 

процеса на подготовка.  

За повече информация: 

Текст на предложението 

Въпроси и отговори относно Плана за 

извънредни действия на Комисията от 19 

декември 2019 г. 

Уебсайт на Европейската комисия за 

подготовката за Брексит 

(включителноизвестия за подготвеност 

във връзка с излизането на Обединеното 

кралство от ЕС) 

Презентации относно подготвеността за 

Брексит 

___________________________________ 

Справедлива трудова 

мобилност: Комисията 

приветства споразумението 

относно Европейския орган по 

труда 

 

Европейската комисия, Европейският 

парламент и Съветът постигнаха 

предварително споразумение 

по предложението на Комисията за 

създаване на Европейски орган по труда. 

Председателят Юнкер за пръв път обяви 

идеята за европейски орган по труда през 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_bg
https://ec.europa.eu/info/files/railway-safety-and-connectivity_en
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg
https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_bg
https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
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септември 2017 г. Този нов орган на ЕС ще 

подпомага справедливата трудова 

мобилност в рамките на ЕС, за да могат 

гражданите и предприятията да се 

възползват от възможностите на единния 

пазар, като същевременно подкрепя 

сътрудничеството между националните 

органи, включително за предотвратяване 

и преодоляване на социалните измами и 

злоупотреби. Председателят Юнкер 

приветства споразумението със следното 

изявление: 

С Европейския стълб на социалните 

права ние положихме основите на силен 

социален Европейски съюз на бъдещето. 

Днес правим нова голяма стъпка напред 

в изпълнение на ангажимента ни за по-

социална Европа. 17 милиона европейци 

понастоящем живеят или работят в 

друга държава от ЕС и е крайно време да 

имаме европейски орган по труда, 

който да подкрепя мобилните 

граждани, да улеснява работата на 

държавите членки и да гарантира 

справедливостта и доверието в нашия 

единен пазар. През последните години 

напреднахме значително в 

осигуряването на по-справедливи 

правила за трудова мобилност. Новият 

орган ще ни помогне да ги прилагаме на 

практика.  

Комисарят за заетостта, социалните 

въпроси, уменията и трудовата 

мобилност Мариан Тейсен добави: 

Винаги съм твърдяла, че се нуждаем от 

ясни, справедливи и приложими правила 

за трудовата мобилност. Днешното 

споразумение относно Европейския 

орган по труда е ключова стъпка към 

изграждането на справедлив 

европейски пазар на труда. Този орган 

ще изпълнява двойна мисия — да помага 

на националните органи в борбата с 

измамите и злоупотребите и да 

улеснява мобилността на гражданите. 

Днешното споразумение е резултат от 

много конструктивни и бързи 

преговори, които показват, че Европа 

може да взема решения и да действа 

бързо за разрешаването на проблеми. 

Бих искала да благодаря на докладчика 

на Европейския парламент Йерун Ленарс 

и на румънското председателство, 

действащо от името на Съвета. Сега 

това споразумение следва да бъде 

потвърдено бързо, за да се гарантира, 

че Европейският орган по труда може 

да започне работа през тази година и да 

стане изцяло оперативен възможно 

най-скоро. Това е изключително важна 

стъпка за изграждане на една по-

социална и справедлива Европа. 

Следващи стъпки 
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Споразумението ще бъде представено на 

Комитета на постоянните представители 

(КОРЕПЕР) за одобрение. След като 

постоянните представители на 

държавите членки потвърдят 

споразумението, то ще бъде окончателно 

гласувано по време на пленарната сесия 

на Европейския парламент. 

Контекст 

Председателят Юнкер за пръв път 

предложи създаването на европейски 

орган по труда в речта си за състоянието 

на Съюза пред Европейския Парламент 

на 13 септември 2017 г.: Трябва да 

гарантираме, че нов европейски орган с 

контролни и правоприлагащи 

правомощия ще осигурява прилагането 

на всички правила на ЕС относно 

трудовата мобилност по справедлив, 

прост и ефективен начин. Изглежда 

абсурдно да имаме банков орган, който 

да следи за спазването на 

стандартите в банковата област, а да 

нямаме общ орган по въпросите на 

трудовия пазар в рамките на нашия 

единен пазар. 

Около 17 милиона европейски граждани 

понастоящем живеят или работят в друга 

държава от ЕС — двойно повече, 

отколкото преди десет години. 

Европейският съюз е развил значителен 

корпус от законодателство за регулиране 

на различни аспекти на мобилността, 

включително командироването на 

работници и координацията на 

социалното осигуряване. Въпреки това 

ефективното прилагане на правилата на 

ЕС в държавите членки изисква 

структурирано сътрудничество и обмен 

между компетентните национални 

органи, както и ресурси за общи 

дейности, като например организиране 

на съвместни инспекции или обучение на 

национални служители, за да могат да 

обработват трансгранични случаи.  

За да се справи с тези проблеми, 

Европейският орган по труда, в 

съответствие с предложението на 

Комисията от март 2018 г., ще изпълнява 

следните задачи: 

· подкрепа за държавите членки чрез 

предоставяне на информация и услуги на 

гражданите и предприятията; 

· улесняване на сътрудничеството и 

обмена на информация между 

държавите членки и подкрепа за тях чрез 

съгласувани и съвместни инспекции за 

борба със злоупотребите, измамите и 

недекларирания труд; 

· роля на медиатор между държавите 

членки в случай на спорове. 

Органът по труда ще отговаря за 

подпомагането на мрежата на 

Европейските служби по заетостта 

(EURES) и ще поеме и засили дейностите 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_bg
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на европейската платформа, за да се 

подобри сътрудничеството за борба с 

недекларирания труд. 

Дейността на органа ще е свързана с 

правилата за трудова мобилност, 

командироване на работници, 

координиране на социалната сигурност и 

специалното законодателство в сферата 

на автомобилния транспорт. 

На равнището на ЕС няма да бъдат 

създадени нови компетенции и 

държавите членки ще запазят своите 

пълни правомощия за прилагане на 

правилата за труда и социалната 

сигурност. Добавената стойност на органа 

се състои в това, че той ще улесни 

сътрудничеството между държавите 

членки, ще рационализира 

съществуващите структури и ще 

предостави оперативна помощ, за да се 

гарантира по-ефикасно прилагане на 

правилата, което ще бъде от полза за 

гражданите, предприятията и 

националните органи.  

От рационализацията на съществуващите 

органи на равнището на ЕС ще има и 

финансова полза, тъй като тя ще доведе 

до икономии. Освен това с подкрепата на 

органа по труда държавите членки ще 

могат да събират 

социалноосигурителните вноски по-

ефективно и цялостно отколкото досега. 

Не на последно място, предоставяйки 

техническа и логистична помощ, органът 

ще отнеме от тежестта за държавите 

членки. В тази връзка финансовите 

печалби се очаква да компенсират 

голяма част от оперативните разходи на 

органа, чийто прогнозен годишен бюджет 

ще бъде около 50 млн. евро. Органът ще 

има приблизително 140 служители, от 

които 60 експерти, командировани от 

своите държави членки, включително за 

ролята на национални служители за 

връзка. 

 

За повече информация 

Информационен документ: Европейски 

стълб на социалните права: за 

справедлива трудова мобилност — 

създаване на Европейски орган по труда 

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Въпроси и 

отговори относно Европейския орган по 

труда (след предварителното 

споразумение от 5 февруари 2019 г.) 

Съобщение за медиите: Комисията 

приема предложения за Европейски 

орган по труда и за достъпа до социална 

закрила 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20687&langId=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_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 по-долу

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  

тел.: 02/843 30 73 

 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

www.cream-bulgaria.com 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/

