
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 5/2019 

 

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: 

Бюджет на ЕС                                             Стр. 2 

Общ регламент относно защитата на 

данните: една година по-късно            Стр. 3 

Пролетна икономическа  

прогноза за 2019 г.                                    Стр. 6 

Кръгова икономика                                 Стр. 10 

Силата на единството: на срещата на 

върха в Сибиу лидерите на ЕС обръщат 

поглед към общото бъдеще               Стр. 14 
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Бюджет на ЕС: добавяне на 

100 милиона евро за научни 

изследвания и програми за 

студентска мобилност през 

2019 г. 

След споразумението между 

Европейския парламент и Съвета 

за бюджета на ЕС за 2019 г. Европейската 

комисия предлага да се добавят 100 

милиона евро за водещите програми на 

ЕС „Хоризонт 2020“ и „Еразъм+“. Тези 

допълнителни средства ще спомогнат за 

укрепването на реакцията на ЕС на 

ключови предизвикателства, като 

изменението на климата и 

допълнителното адаптиране на 

образованието към потребностите на 

пазара на труда. 

Гюнтер Йотингер, европейски комисар, 

отговарящ за бюджета и човешките 

ресурси, заяви: През декември 

институциите на ЕС постигнаха 

съгласие за увеличаване на бюджета за 

научни изследвания и студентска 

мобилност, веднага щом разполагаме с 

налични средства. Днес към вече 

предвиденото се добавят 100 милиона 

евро. Това е чудесна новина за 

изследователите и студентите в 

Европа, тъй като те ще могат да 

разчитат на по-голяма подкрепа от ЕС 

за проектите си. 

80 милиона евро от тези допълнителни 

100 милиона ще отидат за свързаните с 

климата научни изследвания в рамките 

на „Хоризонт 2020“, програмата за научни 

изследвания и иновации на ЕС. Парите ще 

допринесат за амбициозната цел 35 % от 

бюджета на „Хоризонт 2020“ да бъдат 

отделени за свързани с климата 

изследвания. 

 

Останалите 20 милиона евро ще се 

изразходят за подкрепа на програмата на 

ЕС в областта на образованието, 

обучението, младежта и спорта в Европа 

— „Еразъм+“. Тези допълнителни 

средства ще спомогнат и за изграждането 

на европейски университети — нова 

инициатива на ЕС и крайъгълен камък на 

европейското образователно 

пространство до 2025 г. До 2021 г. ЕС иска 

да създаде 12 европейски университета, 

в които студентите ще могат да 

придобият диплома чрез комбиниране 

на обучение в различни държави от ЕС. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_bg.htm
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Това ще допринесе за международната 

конкурентоспособност на европейските 

университети в ЕС и извън него. 

Предложението трябва да бъде 

одобрено от Европейския парламент и 

Съвета. 

Контекст 

На 4 декември 2018 г. Европейският 

парламент и Съветът с подкрепата на 

Комисията постигнаха споразумение по 

бюджета на ЕС за 2019 г. Като част от това 

споразумение беше решено да се 

добавят още 100 милиона евро за 

водещите програми на ЕС „Хоризонт 

2020“ и „Еразъм+“ през пролетта на 

2019 г., след като стане възможно да се 

препрограмират неизразходваните 

средства от предишни години. С 

предложенитое на Комисията се цели да 

се изпълни това споразумение. След 

предложеното увеличение от 100 

милиона евро общият бюджет за научни 

изследвания и за студентска мобилност 

през 2019 г. ще достигне 15,2 милиарда 

евро. 

 

 

За повече информация: 

- Бюджетът на ЕС за 2019 г.: растеж, 

солидарност и сигурност в Европа и 

извън нея — постигнато е 

предварително споразумение 

- „Хоризонт 2020“ 

- „Еразъм+“ 

Общ регламент относно 

защитата на данните: една 

година по-късно 

На 25 май 2019 г. Общият регламент 

относно защитата на данните ще чества 

първата си година на прилагане. По този 

случай Андрус Ансип, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

цифровия единен пазар, и Вера Йоурова, 

комисар по въпросите на правосъдието, 

потребителите и равнопоставеността 

между половете, направиха следното 

изявление: 

„На 25 май отбелязваме годишнината 

на новите европейски правила за 

защита на данните — Общият 

регламент относно защитата на 

данните, добил широка известност и 

като ОРЗД. Тези основополагащи 

правила не само подготвиха Европа за 

цифровата ера, но също така станаха 

ориентир в световен мащаб. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_bg.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Основната цел на правилата бе да се 

предоставят възможности за действие 

на хората и да им се помогне да 

придобият по-голям контрол върху 

личните си данни. Това вече става 

факт, като хората започват да 

упражняват своите нови права и над 

две трети от европейците са чували за 

регламента. 

Освен това, предприятията вече се 

възползват от прилагането само на 

един набор от правила в целия Съюз. Те 

въведоха ред в начина, по който 

управляват данните, което доведе до 

по-голяма сигурност на данните и 

основани на доверие отношения с 

техните клиенти. 

 

ОРЗД укрепи правомощията на 

органите за справяне с нарушенията. 

Така например през изминалата една 

година новосъздаденият Европейски 

комитет по защита на данните е 

регистрирал над 400 трансгранични 

случая в цяла Европа. Това е 

доказателство за допълнителната 

полза от ОРЗД, тъй като защитата на 

данните не спира на националните 

граници. 

Хората са все по-добре информирани и 

това е много обнадеждаващ знак. 

Новите данни сочат, че почти шест от 

всеки десет души знаят за 

съществуването на орган за защита на 

данните в тяхната страна. Това е 

значително увеличение в сравнение с 

четири на всеки десет души през 2015 г. 

Органите за защита на данните 

играят съществена роля в това ОРЗД да 

постига резултати на място. 

Новата нормативна уредба се превърна 

в европейската регулаторна база, въз 

основа на която се формира реакцията 

ни в редица други сфери. В области, 

разпростиращи се от изкуствения 

интелект и разработването на 5G 

мрежи до провеждането на честни 

избори, наличието на надеждни правила 

за защита на данните дава 

възможност да развиваме нашите 

политики и технологии, като се 

опираме на доверието на хората. 

Освен това, принципите на ОРЗД се 

разпространяват и извън Европа. От 

Чили до Япония, от Бразилия до Южна 

Корея, от Аржентина до Кения ставаме 

свидетели на появата на нови закони за 

защита на личния живот, основаващи 
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се на силни защитни механизми, 

защитими индивидуални права и 

независими надзорни органи. Подобно 

възходящо сближаване предлага нови 

възможности за насърчаване на 

потоците от данни, основани на 

доверие и сигурност. 

ОРЗД промени ландшафта в Европа и 

извън нея. Съответствието обаче е 

динамичен процес и не се случва 

изведнъж. Нашият ключов приоритет 

за следващите месеци е да се гарантира 

правилното и еднакво прилагане в 

държавите членки. Настоятелно 

призоваваме държавите членки да 

спазват буквата и духа на ОРЗД, за да се 

създаде предвидима среда и да се 

избегне ненужната тежест за 

заинтересованите страни, и по-

специално за МСП. Ще продължим също 

така тясното си сътрудничество 

с Европейския комитет по защита на 

данните и националните органи по 

защита на данните, както и с 

предприятията и с гражданското 

общество, за да се решат най-

неотложните въпроси и да се улесни 

прилагането на новите правила.“ 

Контекст 

Общият регламент относно защитата на 

данните е единен набор от правила с общ 

подход на ЕС към защитата на личните 

данни, който се прилага пряко в 

държавите членки. Той засилва 

доверието, като връща на отделните лица 

контрола върху личните им данни и 

същевременно гарантира свободното 

движение на лични данни между 

държавите членки на ЕС. Защитата на 

личните данни е основно право в 

Европейския съюз. 

ОРЗД се прилага от 25 май 2018 г. 

Оттогава насам почти всички държави 

членки са адаптирали националните си 

законодателства спрямо него. 

Националните органи за защита на 

данните са отговорни за прилагането на 

новите правила и координират по-добре 

своите действия благодарение на новите 

механизми за сътрудничество и на 

Европейския комитет по защита на 

данните. Те издават насоки във връзка с 

ключови аспекти на ОРЗД, за да 

подпомогнат прилагането на новите 

правила. 

 

Комисията ще направи преглед на 

прилагането на ОРЗД през първата 
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година в рамките на проява, която ще се 

проведе на 13 юни. Както е предвидено 

от ОРЗД, през 2020 г. Комисията ще 

докладва за прилагането на новите 

правила. 

Ще бъдат публикувани първите резултати 

от специално проучване на 

Евробарометър, посветено на защитата 

на данните, в рамките на което са 

събрани мненията на над 27 000 души в 

целия ЕС. Европейската комисия ще 

оповести пълните резултати от 

проучването на Евробарометър на 

събитието по повод годишнината, което 

ще се проведе на 13 юни. 

 

За повече информация: 

 Евробарометър: частични 

резултати от специалното 

проучване на Евробарометър за 

защитата на данни, включително 

информационен документ относно 

осведомеността за ОРЗД 

 Инфографика: ОРЗД в цифри 

 Портал, посветен на ОРЗД — 

реформа на правилата на ЕС за 

защита на данните през 2018 г. 

 Инфографика: Какво трябва да 

направи Вашето дружество 

___________________________________ 

Пролетна икономическа 

прогноза за 2019 г. — 

растежът продължава с по-

умерени темпове 

Предвижда се през 2019 г. европейската 

икономика да продължи своя растеж за 

седма поредна година, като се очаква 

реалният БВП да нарасне във всички 

държави — членки на ЕС. Тъй като 

отрицателното въздействие на 

глобалната несигурност продължава, 

европейската икономика ще разчита на 

вътрешната динамика. Очаква се 

растежът да ускори отново своите 

темпове през следващата година. 

Неотдавнашното забавяне на глобалния 

растеж и на световната търговия, заедно 

с голямата несигурност по отношение на 

търговските политики, влияе 

отрицателно на перспективите за растеж 

на брутния вътрешен продукт (БВП) през 

2019 г. и 2020 г. Продължаващата слабост 

на производствения сектор също играе 

роля, особено в страните, които имат 

специфични проблеми в автомобилната 

промишленост. 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията, отговарящ за 

еврото и социалния диалог, а също и за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg#library
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_bg
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_bg.htm
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заяви: Европейската икономика показва 

своята устойчивост в условията на по-

малко благоприятна външна среда, 

включително напрежения в 

търговията. Очаква се растежът да 

продължи във всички държави — членки 

на ЕС, и да се ускори през следващата 

година, подкрепен от силното 

вътрешно търсене, постоянно 

нарастващата заетост и ниските 

разходи за финансиране. Въпреки това 

има ясно изразени рискове за 

перспективите. От външна гледна 

точка, сред тях са по-нататъшната 

ескалация на търговските конфликти и 

слабостите на бързо развиващите се 

пазари, по-конкретно на Китай. В 

Европа трябва да сме нащрек за 

възможен Брексит без споразумение, 

политическа несигурност и евентуално 

възобновяване на зависимостта между 

държавите и банките. 

Комисарят по икономическите и 

финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз 

Пиер Московиси заяви: Европейската 

икономика ще продължи да расте през 

2019 г. и 2020 г. Растежът продължава 

да следва положителна тенденция във 

всички държави членки, като са налице 

добри новини в областта на работните 

места, включително повишаване на 

заплатите. Това означава, че 

европейската икономика се справя 

добре в контекста на по-малко 

благоприятните условия в световен 

план и продължаващата несигурност. 

Въпреки това трябва да сме готови да 

окажем по-голяма подкрепа за 

икономиката, ако е необходимо, наред с 

допълнителни реформи за стимулиране 

на растежа. Преди всичко трябва да 

избегнем изкушението на 

протекционизма, който само ще 

изостри съществуващите социални и 

икономически напрежения в нашите 

общества. 

 

Забавянето на растежа на БВП ще спре 

през 2019 г. 

Тъй като през тази и следващата година 

световната търговия и растеж се очаква 

да нарастват по-бавно в сравнение с 

бързите темпове от 2017 г., 

икономическият растеж в Европа ще 

зависи изцяло от вътрешната дейност. 

Имат работа повече европейци от 

всякога, а увеличаването на заетостта се 

очаква да продължи, макар и с по-бавни 

темпове. Това, заедно с увеличаващите се 
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заплати, ниската инфлация, 

благоприятното финансиране и 

стимулиращите фискални мерки в някои 

държави членки, се очаква да поддържа 

вътрешното търсене. Като цяло според 

прогнозите БВП ще нарасне с 1,4 % през 

тази година в ЕС и с 1,2 % в еврозоната. 

През 2020 г. се очаква неблагоприятните 

вътрешни фактори да отслабнат и 

икономическата дейност извън ЕС да се 

възстанови, подкрепена от 

облекчаването на финансовите условия в 

световен мащаб и стимулите на 

политиката в някои бързо развиващи се 

икономики. Предвижда се догодина 

растежът на БВП да се увеличи леко до 

1,6 % в ЕС и до 1,5 % в еврозоната. 

Наличието на повече работни дни през 

2020 г. ще се отрази благоприятно на 

данните за тази година. 

 
Безработицата продължава да намалява 

Условията на пазара на труда 

продължиха да се подобряват въпреки 

забавянето на растежа към края на 2018 г. 

Макар че в някои държави членки 

продължава да е висока, безработицата в 

ЕС, отчетена на 6,4 % през март 2019 г., е 

спаднала до най-ниската си регистрирана 

стойност от стартирането на месечните 

серии от данни през януари 2000 г. В 

момента равнището на безработицата в 

еврозоната е най-ниско от 2008 г. насам. 

Очаква се през следващите две години 

темпът на растеж на заетостта да се 

забави в резултат на по-умерения растеж 

и на отпадането на временните фискални 

мерки в някои държави членки. 

Очакванията са равнището на 

безработицата в ЕС да продължи да спада 

през 2019 г. и да достигне 6,2 % през 

2020 г. Предвижда се равнището на 

безработицата в еврозоната да спадне до 

7,7 % през 2019 г. и до 7,3 % през 2020 г., 

т.е. под стойностите отпреди началото на 

кризата през 2007 г. 

Инфлацията ще остане ниска 

Очаква се инфлацията в ЕС да се понижи 

до 1,6 % през тази година и да се повиши 

до 1,7 % през 2020 г. Общата инфлация в 

еврозоната спадна от 1,9 % през 

последното тримесечие на 2018 г. на 

1,4 % през първото тримесечие на тази 

година поради по-слабото увеличение на 

цените на енергията. Тъй като се очаква 

инфлацията на цените на енергията да 

намалее още през следващите 

тримесечия и няма признаци по-големият 

растеж на заплатите да предизвика 

ценови натиск, прогнозите са инфлацията 
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в еврозоната (хармонизиран индекс на 

потребителските цени) да достигне 1,4 % 

през 2019 г. и 2020 г. 

Държавният дълг ще продължи да 

намалява, въпреки по-слабия растеж 

Съотношението на дълга към БВП се 

очаква да намалее в повечето държави 

членки през 2019 г. и 2020 г. в резултат на 

малкия дефицит, а ръстът на номиналния 

БВП би трябвало да продължи да бъде по-

висок от средния лихвен процент по 

непогасения дълг. При допускане за 

непроменена политика съотношението 

на дълга към БВП в ЕС се очаква да спадне 

от 81,5 % през 2018 г. на 80,2 % през 2019 

г. и 78,8 % през 2020 г. Според прогнозите 

съвкупното съотношение на дълга към 

БВП в еврозоната ще намалее от 87,1 % 

през 2018 г. на 85,8 % през 2019 г. и 84,3 % 

през 2020 г. 

Съвкупният бюджетен дефицит на ЕС се 

очаква да нарасне от 0,6 % от БВП през 

2018 г. до 1 % през 2019 г. и 2020 г. Очаква 

се той да нарасне и в еврозоната — от 

0,5 % от БВП през 2018 г. до 0,9 % през 

2019 г. и да остане на същото равнище 

през 2020 г., ако няма промяна в 

политиката. Увеличението през тази 

година се дължи главно на по-бавния 

растеж на БВП и на експанзионистичните 

фискални политики в някои държави 

членки. 

Рисковете за перспективите 

продължават да са значими 

Рисковете за перспективите продължават 

да са значими. Рискът от 

протекционистки мерки в световен 

мащаб и текущото забавяне на растежа 

на световния БВП и търговията биха 

могли да се окажат по-дълготрайни от 

очакваното, особено ако растежът в 

Китай е разочароващ. В Европа рисковете 

включват Брексит без споразумение и 

възможността временните смущения, 

които понастоящем засягат 

производството, да се окажат по-

дълготрайни. Съществува и риск от 

оттегляне на частните инвестиции при 

повишаване на политическата 

несигурност и намаляване на стимулите 

на политиката за растежа. 

 
От друга страна, частното потребление и 

инвестициите в ЕС биха могли да се 

окажат по-устойчиви от очакваното, 

особено ако доверието на предприятията 

и потребителите не се повлиява в толкова 

голяма степен от несигурността и 

вътрешните затруднения и ако бъдат 
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подкрепени с по-ефективни от 

очакваното мерки на фискалната 

политика в държавите с фискално 

пространство и стимулиращи растежа 

реформи. 

За Обединеното кралство се прави чисто 

техническо допускане за 2019 г. 

В светлината на процеса на оттегляне на 

Обединеното кралство от ЕС прогнозите 

за 2019 г. и за 2020 г. се основават на 

чисто техническо допускане, че 

статуквото в моделите на търговията 

между ЕС-27 и Обединеното кралство ще 

се запази. Това се прави само за целите на 

прогнозирането и не оказва влияние 

върху протичащия в момента процес в 

рамките на процедурата по член 50. 

Контекст 

Тази прогноза се основава на набор от 

технически допускания относно 

валутните курсове, лихвените проценти и 

цените на стоките, актуални към 24 април 

2019 г. По отношение на всички други 

входящи данни, включително 

предположения относно държавните 

политики, в прогнозата е взета под 

внимание информацията, налична до 23 

април включително. 

Прогнозите се основават на допускането 

за непроменена политика, освен ако 

няма политически мерки, обявени по 

правдоподобен начин и за тях е 

предоставена достатъчно информация. 

Следващата прогноза на Европейската 

комисия — икономическата прогноза от 

лятото на 2019 г., ще съдържа 

актуализация на прогнозите за БВП и 

инфлацията. 

 

За повече информация: 

Пълен документ: Пролетна 

икономическа прогноза — 2019 г. 

Информационен документ: Напредък в 

икономическото положение 

Предишни съобщения за медиите: Зимна 

икономическа прогноза – 2019 г.: умерен 

растеж на фона на глобална несигурност 

Кръгова икономика: 

Комисията приветства 

окончателното приемане от 

Съвета на нови правила за 

пластмасовите изделия за 

еднократна употреба с цел 

намаляване на 

пластмасовите отпадъци в 

моретата 

Съветът на Европейския съюз прие 

амбициозните мерки, предложени от 

Комисията за борба с морските 

отпадъци, произхождащи от 10-те 

пластмасови продукта за еднократна 

употреба, които най-често се срещат по 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_bg.htm
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европейските плажове, както и 

изоставени риболовни уреди и 

разградими при окисляване пластмаси. 

Правилата за пластмасовите изделия за 

еднократна употреба и риболовните 

уреди предвиждат да се прилагат 

различни мерки по отношение на 

различните продукти и поставят ЕС 

начело на глобалната борба с морските 

отпадъци. Когато има леснодостъпни 

алтернативи на приемливи цени, 

пластмасовите изделия за еднократна 

употреба — например прибори за 

хранене, чинии или сламки — ще бъдат 

елиминирани от пазара. За други 

продукти целта е да се ограничи тяхната 

употреба чрез намаляване на 

потреблението им на национално 

равнище, да се въведат изисквания за 

проектирането и етикетирането, както и 

задължения производителите да 

управляват отпадъците и да почистват 

околната среда. 

Първият заместник-председател на 

Европейската комисия 

Франс Тимерманс, който отговаря за 

устойчивото развитие, заяви: „В 

европейското общество нараства 

осъзнаването на спешната 

необходимост да направим всичко, за да 

спрем замърсяването на нашите океани 

с пластмасови отпадъци. Европейският 

съюз реагира на този ясен призив на 

гражданите ни. Предприехме 

амбициозни стъпки и въведохме 

конкретни мерки, за да намалим 

използването на пластмасови изделия 

за еднократна употреба. Приетите 

днес нови правила ще ни помогнат да 

защитим здравето на хората и да 

опазим природната ни среда, като 

същевременно насърчаваме по-

устойчиво производство и 

потребление. Всички ние можем да се 

гордеем, че Европа определя нови и 

амбициозни стандарти и по този начин 

проправя пътя за останалата част на 

света“. 

 

Заместник-председателят 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, допълни: „В 

една модерна икономика трябва да 

намалим количеството на 

пластмасовите отпадъци и да 

гарантираме, че по-голямата част от 

използваните пластмаси се рециклира. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
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По-иновативни и по-устойчиви начини 

на производство ще предоставят нови 

възможности за европейските 

предприятия, като увеличат 

конкурентоспособността им, растежа 

и създаването на работни места. След 

като новите правила бъдат въведени, 

те ще ни позволят не само да се борим 

със замърсяването с пластмасови 

отпадъци, но и да превърнем 

Европейския съюз в световен лидер в 

една по-устойчива политика в 

областта на пластмасите, като по 

този начин ще дадем тласък на 

кръговата ни икономика.“ 

По този повод комисарят по въпросите на 

околната среда, морското дело и 

рибарството Кармену Вела заключи: 

„Пластмасовите сламки или вилици са 

малки предмети, но могат да причинят 

големи и дълготрайни 

вреди. Законодателството по 

отношение на пластмасите за 

еднократна употреба се отнася за 70 % 

от морските отпадъци и с него следва 

да се избегнат щети за околната среда, 

които в противен случай биха стрували 

22 милиарда евро до 2030 г. ЕС бързо и 

ефективно постигна законодателен 

акт по предложение, представено от 

Комисията само преди една година. 

Като цяло това показва на какво е 

способно европейското 

законодателство — то отговаря на 

исканията на обществеността, е от 

полза за планетата и нейните жители 

и действително е най-прогресивно в 

света.“ 

Новите правила са пропорционални и 

така приспособени, че да се постигнат 

възможно най-добри резултати. Това 

означава, че за различните продукти ще 

се прилагат различни мерки. С новите 

правила ще се въведат: 

 забрана на определени 

пластмасови продукти за 

еднократна употреба, за които 

съществуват алтернативи на 

пазара, а именно: клечки за уши, 

прибори за хранене, чинии, сламки, 

бъркалки и пръчки за балони, както 

и чаши, съдове за храни и напитки, 

изработени от експандиран 

полистирен, и всички изделия от 

разградими при окисляване 

пластмаси; 

 мерки за намаляване на 

потреблението на съдове за храни 

и чаши за напитки, изработени от 

пластмаси, и специалното 

обозначаване и етикетиране на 

определени продукти; 

 схеми за разширена отговорност 

на производителя, с които да се 

покриват разходите по почистване 



 

 

 

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

 

13 
 

Европейски бюлетин          Май 2019 
Брой / 5 

на отпадъците за продукти като 

филтри за тютюн и риболовни 

уреди; 

 целта за 90 % разделно събиране 

на пластмасови бутилки до 2029 г. 

(до 2025 г. — 77 %) и изисквания за 

проектирането на продуктите, 

според които капачките трябва да 

са прикрепени към бутилките; 

както и целта от 2025 г. нататък в 

бутилките от РЕТ да има дял от 25 % 

рециклирана пластмаса и от 2030 г. 

нататък — във всички пластмасови 

бутилки дял от 30 % рециклирана 

пластмаса.  

 

Следващи стъпки 

След решението на Съвета актът ще бъде 

публикуван в Официален вестник на 

Европейския съюз. Директивата ще влезе 

в сила 20 дни след публикуването. 

Държавите членки ще разполагат с две 

години, за да транспонират 

законодателството в националното си 

право. 

За определени мерки директивата 

предвижда различни срокове за 

транспониране: 

 Забраните и задълженията за 

обозначаване трябва да се прилагат 

две години след влизането в сила. 

 5 години след влизането в сила на 

директивата капачките и капаците 

на всички съдове за напитки с 

вместимост до три литра трябва да 

бъдат прикрепени към тях. 

 А допълнителните задължения в 

рамките на разширената 

отговорност на производителя 

трябва да се изпълняват в периода 

между януари 2023 г. и 31 

декември 2024 г., в зависимост от 

продукта. 

Контекст 

Директивата за пластмасовите изделия за 

еднократна употреба е съществен 

елемент от Плана за действие за 

кръговата икономика на Комисията 

„Юнкер“ и част от стратегията на ЕС за 

пластмасите — най-широкообхватната 

стратегия в света, при която се приема 

подход, основан на жизнения цикъл в 

зависимост от специфичните материали, 

за да се разреши проблемът с 

разточителната употреба на пластмаси и 

с вредните пластмасови отпадъци и да се 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1480_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm
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подкрепи визията за интелигентен, 

иновативен и устойчив сектор на 

пластмасите. 

Директивата следва подход, подобен на 

използвания при успешната Директива за 

пластмасовите торбички от 2015 г., която 

бързо доведе до промяна в навиците на 

потребителите. Изпълнението на новите 

мерки ще донесе както екологични, така 

и икономически ползи, като например: 

 предотвратяване на емисии от 3,4 

млн. тона CO2 еквивалент; 

 предотвратяване на щети върху 

околната среда за 22 млрд. евро до 

2030 г.; 

 спестяване на разходи за 

потребителите от около 6,5 млрд. 

евро. 

За повече информация: 

Приложение: Директива за 

пластмасовите изделия за еднократна 

употреба (обобщение и основни 

резултати) 

Съобщение за медиите (19 декември 

2018 г.) Комисията приветства 

постигнатото амбициозно споразумение 

относно нови правила за намаляване на 

морските отпадъци 

Информационен документ за 

пластмасовите изделия за еднократна 

употреба 

Предложение за пластмасовите изделия 

за еднократна употреба 

Въпроси и отговори: Нови правила на ЕС 

за пластмасовите изделия за еднократна 

употреба 

Стратегия за пластмасите — 

информационни документи 

Европейска стратегия за пластмасите 

Пакет от мерки за кръговата икономика  

Комисията поставя началото на Алианс за 

кръгова употреба на пластмасите 

Кампания „Бъди готов за промяна“ 

_________________________________ 

Силата на единството: на 

срещата на върха в Сибиу 

лидерите на ЕС обръщат 

поглед към общото бъдеще 

На 9 май 2019 г. лидерите от ЕС ще се 

срещнат в Сибиу, за да обсъдят 

следващата стратегическа програма на 

ЕС за периода 2019—2024 г., както 

предложи председателят Юнкер в речта 

си за състоянието на Съюза през 2017 г. 

Те ще обменят мнения относно 
предизвикателствата и приоритетите на 
ЕС за следващите години. Настоящата 
програма беше одобрена от Европейския 
съвет през юни 2014 г. и придоби ясни 
очертания под формата на 10-те 
политически приоритета на Комисията 

http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Annex.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Annex.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Annex.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Annex.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6867_bg.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-2631/en/Factsheet.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
https://plastics-strategy.prezly.com/materials-in-all-languages
https://plastics-strategy.prezly.com/materials-in-all-languages
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6728_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6728_en.htm
https://www.bereadytochange.eu/bg/
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„Юнкер“. Пет години по-късно усилията 
за постигането на тези приоритети 
доведоха до осезаеми резултати за 
гражданите, въпреки съпътстващите 
непредвидени трудности, които 
продължават да пораждат сериозни 
предизвикателства за нашия Съюз. 
Опирайки се на представените миналата 
седмица политически препоръки за това 
как Европа може да оформи своето 
бъдеще, Комисията прави преглед на 
постигнатото през последните пет 
години. 

 

Председателят на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер заяви: Когато заех 
този пост, заявих, че това е последният 
ни шанс да покажем на европейците, че 
техният Съюз работи за тях. През 
последните пет години работих 
неуморно за изпълнението на дадените 
от нас обещания. Вярвам, че в някои 
области надминахме очакванията, 
докато в други е възможно да не сме 
успели да ги достигнем. Независимо от 
това съм убеден, че винаги сме 
действали там, където това е било от 
най-голямо значение. Сега ЕС трябва да 
обърне поглед напред, като се учи от 
натрупания опит и се опира на 

постигнатите успехи. И трябва да 
бъдем дори още по-амбициозни и по-
целенасочени от когато и да било. 

Значителни резултати 

10-те приоритета на Комисията „Юнкер“ 
бяха съсредоточени върху нещата, които 
са от най-голямо значение за 
европейците: възстановяването на 
работните места, растежа и 
инвестициите, утвърждаването на 
социалната справедливост, управлението 
на миграцията, намаляването на 
заплахите за сигурността, отключването 
на потенциала на цифровия и енергийния 
преход, засилването на ролята на ЕС на 
световната сцена и увеличаването на 
прозрачността и демократичната 
легитимност. 

До лятото на 2018 г. Комисията „Юнкер“ 
представи всички законодателни 
предложения, за които беше поела 
ангажимент в началото на своя мандат. Тя 
отправи общо 471 нови законодателни 
предложения и продължи работата по 
други 44 предложения, представени от 
предишните комисии. От тях 348 бяха 
приети или одобрени от Европейския 
парламент и Съвета по време на 
настоящия мандат. 

Комисията публикува поредица от 
информационни документи, 
онагледяващи по какъв начин ЕС успя да 
постигне резултати по ангажиментите, 
поети през 2014 г. в стратегическата 
програма на Европейския съвет и в 10-те 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
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политически приоритета на Комисията 
„Юнкер“. 

Какво предстои? 

Миналата седмица Европейската 
комисия представи редица политически 
препоръки за това как Европа може да 
оформи своето бъдещев един все по-
многополюсен и несигурен свят. 
Комисията препоръча в стратегическата 
програма на ЕС за периода 2019—2024 г. 
ударението да бъде поставено върху 5 
ключови аспекта: 

 Европа, която закриля, тъй като в 
днешния свят мирът е сила; 

 конкурентоспособна Европа, която 
инвестира в технологиите на 
бъдещето и подкрепя нашите най-
големи постижения: единния 
пазар, промишлеността ни и 
нашата обща валута; 

 справедлива Европа, която 
отстоява нашите основни принципи 
на равенство, върховенство на 
закона и социална справедливост в 
съвременния свят; 

 устойчива Европа, която поема 
водеща роля в областта на 
устойчивото развитие и в борбата с 
изменението на климата; 

 и Европа, която има влияние и 
която се стреми да запази и 
модернизира основаната на 
правила система, която ни служи 
добре толкова дълго време. 

 На срещата си в Сибиу лидерите на ЕС-27 
могат да стъпят на тази основа, за да 
определят нова насока на политиката и 
нови приоритети на ЕС в очакване на 
изборите за Европейски парламент, 
които ще се проведат на 23—26 май 
2019 г., и промяната в политическото 
ръководство на институциите на ЕС, която 
ще последва. 

Председателят Юнкер ще представлява 
Европейската комисия на неформалната 
среща на държавните и правителствените 
ръководители на ЕС-27 в Сибиу на 9 май 
2019 г. Преди това той ще участва в 
диалог с гражданите, заедно с румънския 
президент Йоханис, която ще се проведе 
на 8 май 2019 г. в 18:00 ч. 
централноевропейско време. 

Членовете на 
Комисията Тейсен и Наврачич също ще 
бъдат в Сибиу, Румъния, за да открият 
срещата на европейската младеж под 
надслов „Let's shape the future of Europe 
together“ и да присъстват на церемонията 
по връчването на наградите на 
фотоконкурса #MySocialEurope. Комисар 
Наврачич ще връчи също така наградите 
на победителите в месечния фотоконкурс 
„My magical European Solidarity Corps mo-
ment“. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_bg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2019/05/09/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2019/05/09/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/european-council/2019/05/09/
http://youthproaktiv.org/lets-shape-the-future-of-europe-together/
http://youthproaktiv.org/lets-shape-the-future-of-europe-together/
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Контекст 

Преди пет години Европейският съвет 
определи мащабна стратегическа 
програма за Съюза във времена на 
промяна. Тази програма придоби по-
точно очертание в десетте политически 
приоритета на председателя Жан-Клод 
Юнкер, разработени по време на 
предизборната му кампания и в диалог с 
държавите членки и Европейския 
парламент. Оттогава Комисията „Юнкер“ 
показа значителни резултати при 
изпълнението на стратегическата си 
програма. 

Сега ЕС се нуждае от нови, амбициозни, 
реалистични и фокусирани цели за 
следващия политически цикъл. 

През март 2017 г., в навечерието на 60-та 
годишнина на Договорите от Рим, 
Комисията публикува своята Бяла книга 
за бъдещето на Европа. В нея бяха 
очертани пет възможни сценария за 
бъдещето на ЕС с 27 държави членки. 
Това беше отправната точка за широк 
дебат относно бъдещето на Европа, който 
сега може да вдъхнови основните 
политически приоритети за следващата 
стратегическа програма. За целта бяха 
проведени почти 1 600 граждански 
диалога, както и консултации с 
гражданите. 

В речта си за състоянието на Съюза от 
2017 г. председателят Юнкер представи 
пътна карта с основните стъпки за 
постигането на по-обединен, по-силен и 
по-демократичен Съюз. Въз основа на 

това националните лидери се срещнаха в 
Талин, Естония, и постигнаха съгласие по 
програма на лидерите — списък с най-
належащите въпроси и 
предизвикателства, за които трябва да се 
намерят решения преди европейските 
избори през 2019 г. 

На 9 май 2019 г. лидерите на ЕС ще се 
срещнат в Сибиу, Румъния, и се очаква да 
отбележат кулминацията на този процес с 
подновен ангажимент за Европейски 
съюз, постигащ резултати по въпроси от 
реално значение за хората. Те ще обсъдят 
политическите стремежи на Съюза и ще 
подготвят стратегическата програма за 
следващите пет години. 

 За повече информация:  

Информационни документи за 10-те 
приоритета на Комисията: 

 Планът „Юнкер“: възобновяване на 
инвестициите в Европа 

 Напредък в икономическото 
положение 

 Задълбочаване на европейския 
икономически и паричен съюз 

 По-социална Европа 

 Извличане на всички ползи от 
единния пазар: реализиране на 
съюза на капиталовите пазари 

 Банков съюз: да направим нашата 
финансова система още по-силна 

 Стремеж към справедлива и 
ефикасна данъчна система в ЕС 

https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://ec.europa.eu/commission/priorities_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/white-paper-future-europe_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
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-commissions-10-priorities_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-commissions-10-priorities_en
https://ec.europa.eu/commission/files/juncker-plan-getting-europe-investing-again_en
https://ec.europa.eu/commission/files/juncker-plan-getting-europe-investing-again_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_en
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_en
https://ec.europa.eu/commission/files/deepening-europes-economic-and-monetary-union-0_en
https://ec.europa.eu/commission/files/deepening-europes-economic-and-monetary-union-0_en
https://ec.europa.eu/commission/files/more-social-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/files/delivering-capital-markets-union-0_en
https://ec.europa.eu/commission/files/delivering-capital-markets-union-0_en
https://ec.europa.eu/commission/files/delivering-capital-markets-union-0_en
https://ec.europa.eu/commission/files/banking-union-making-our-financial-system-even-stronger-1_en
https://ec.europa.eu/commission/files/banking-union-making-our-financial-system-even-stronger-1_en
https://ec.europa.eu/commission/files/drive-fair-and-effective-tax-system-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/files/drive-fair-and-effective-tax-system-eu_en
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Абонамент за „Европейски Бюлетин” 

 „Европейски Бюлетин” е електронно 
издание, което ще Ви е полезно с: 

 актуални програми за финансиране, 
непознати в България 

 коментари и анализи на европейски 
политики, финансови инструменти и 
стратегически документи 

 интервюта с политици от България, 
европейските институции и чужбина 

 примери за инвестиционни проекти 
от България и чужбина 

 обучения и събития в Европа и 
България 

 представяне на организации, 
работещи активно по развитието на 
публично-частните партньорства в 
България и ЕС. 
 

Бюлетинът е предназначен за: 

 Общински администрации  
 Областни администрации 
 Представители на НПО 
 Финансови организации 
 Български МСП 
 Български бизнес зад граница 

 

 

 

Пакетни абонаменти: 

Можете да избирате измежду: 

 абонамент за цяла година 
 месечен абонамент 

Ще получавате „Европейски Бюлетин” 
директно на Вашата електронна поща.   

Как мога да направя заявка за абонамент? 

За да получите нашия месечен бюлетин, 
трябва да предплатите таксата или да се 
абонирате за цялата година. Ако изберете 
годишен абонамент, Вие автоматично 
ставате член на „C.R.E.A.M. България“ и 
получавате възможност да се възползвате 
от целия спектър услуги, които предлагаме, 
посочени изчерпателно в нашия сайт.  За 
целта трябва да попълните  Формуляр за 
членство, в който да изберете начина на 
плащане на годишната вноска – 
еднократно цялата сума или на равни 
месечни вноски. 

Таксите за членство съответстват на 
правилата на „C.R.E.A.M. Европа“ и са 
съобразени с големината  и финансовите 
възможности на българските общини. 

Ако проявявате интерес, свържете се с 
нашите екипи на контактите, посочени по-
долу.

 

C.R.E.A.M. България – Алианс за ПЧП

Бул. „България” 81Б, етаж 5, София 1404  
тел.: 02/843 30 73 
факс: 02/850 40 38 
 

e-mail: office@cream-bulgaria.com 

web: www.cream-bulgaria.com 

web: www.cream-europe.eu 

mailto:office@cream-bulgaria.com
http://www.cream-bulgaria.com/
file://///192.168.25.99/Comm/Share/Бюлетини/www.cream-europe.eu

