
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 7/2019 

 

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: 

Заетост и социално развитие  

в Европа                                                         Стр. 2 

Среща на върха за Западните Балкани в 

Познан                                                            Стр. 5 

Лятна икономическа  
прогноза за 2019 г.                                    Стр. 10 

Изпълнение на демонстрационни проекти 

в областта на управлението на 

отпадъците                                             Стр. 13 
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Заетост и социално развитие 

в Европа: според преглед от 

2019 г. справянето с 

изменението на климата 

може да бъде двигател за 

растеж и работни места 

Комисията публикува изданието за 

2019 г. на своя годишен 

преглед „Заетост и социално развитие 

в Европа“. На фона на дългосрочните 

тенденции в световен мащаб, като 

застаряването на населението, 

глобализацията, технологичните 

промени и изменението на климата, ЗСРЕ 

за 2019 г. е посветен на устойчивостта. От 

доклада става ясно, че борбата с 

изменението на климата и запазването на 

растежа вървят ръка за ръка. В него се 

посочват различни варианти на 

политиките, които са в състояние да 

запазят конкурентоспособността на ЕС, да 

поддържат растежа и да направят така, че 

ползите от него да обхванат цялото 

население и бъдещите поколения на ЕС. 

Същевременно с тях се реализира 

амбициозен преход към неутрална по 

отношение на климата икономика. 

Направеният през 2019 г. преглед също 

така потвърждава продължаващото 

разрастване на икономическата дейност 

на ЕС с нови рекордни нива на заетостта и 

подобряващо се социално положение. 

Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за 

заетостта, социалните въпроси, уменията 

и трудовата мобилност, заяви: Този 

годишен преглед показва трайното 

възстановяване на европейската 

икономика. При 240,7 милиона 

европейци, които имат работа — 

увеличение с 13,4 милиона работни 

места от началото на мандата на 

Комисията „Юнкер“, равнището на 

заетостта в ЕС е по-голямо от всякога. 

Безработицата в Европа е 

безпрецедентно ниска. Освен това 

броят на хората, изложени на риск от 

бедност, продължава да спада. Това е 

добра изходна позиция за увеличаване на 

резултатите за гражданите въз 

основа на Европейския стълб на 

социалните права. Този процес трябва 

да включва справедлив преход към 

икономика, която е неутрална по 

отношение на климата и използва 

пълноценно бъдещите възможности за 

„зелен растеж“. Можем да подобрим 

жизнения стандарт на всички хора, ако 

ЕС и държавите членки, заедно със 

социалните партньори, инвестират в 

нови и по-добри умения, повишаване на 

квалификациите и социални услуги. 

Преходът към неутрална по отношение 

на въглеродните емисии икономика ще 
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увеличи наличните работни места и ще 

даде отражение върху структурата на 

пазара на труда, разпределението на 

работните места и необходимите умения. 

Очаква се до 2030 г. този преход да 

доведе до създаването на още 1,2 

милиона работни места в ЕС в 

допълнение към вече направените 

прогнози за 12 милиона нови работни 

места. Преходът би могъл да смекчи 

продължаващата поляризация на 

работните места в резултат на 

автоматизацията и цифровизацията чрез 

създаване на работни места на средна 

работна заплата и със средни изисквания 

за умения, особено в сферата на 

строителството и промишлеността. 

При все това въздействието от прехода 

ще се различава в отделните страни и 

сектори. Следователно държавите трябва 

да се подготвят за него, за да се 

гарантира, че хората, които упражняват 

професии и работят в сектори и региони, 

които продължават да са свързани с 

високовъглеродни модели, не биват 

пренебрегвани. Много е важно 

социалното измерение да се интегрира 

още от самото начало, например чрез 

мерки, които осигуряват подпомагане на 

доходите по време на прехода или 

съчетават по-високо енергийно данъчно 

облагане с преразпределяне. Социалният 

диалог също може да допринесе за 

справедлив преход, като се гарантира 

участието на работниците и 

работодателите. 

В по-общ план от прегледа става ясно, че 

за да продължи икономическият растеж, 

ЕС ще трябва да инвестира в уменията на 

хората и в иновациите. Фирмите в ЕС с 

най-добри резултати са тези, които 

инвестират най-много в обучението на 

работниците и предоставянето на 

висококачествени условия на труд. 

Действително инвестициите в умения, 

квалификации и формално обучение за 

възрастни подпомагат пригодността за 

заетост на работниците, увеличаването 

на заплатите и конкурентоспособността 

на фирмите. В ЗСРЕ се констатира също 

така, че социалните инвестиции, като 

например достъпът до грижи за деца и 

образование в ранна детска възраст, 

повишават производителността на хората 

и увеличават тяхното благосъстояние. 

Финансово достъпното и адекватно 

жилищно настаняване позволява на 

европейците да реализират своя 

потенциал на пазара на труда и да 

участват в живота на обществото. 
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Контекст 

В годишния преглед „Заетост и 

социално развитие в Европа“ се прави 

актуален икономически анализ на 

тенденциите в сферата на заетостта и 

социалните въпроси в Европа и се 

разглеждат свързаните с това варианти 

на политиките. Това е основният 

аналитичен доклад на Европейската 

комисия в сферата на заетостта и 

социалните въпроси. 

В Новата стратегическа програма за 

периода 2019—2024 г. на Европейския 

съвет се призовава да се възприемат 

промените в резултат на прехода към 

зелена икономика, развитието на 

технологиите и глобализацията, като 

същевременно се гарантира, че никой не 

е пренебрегнат. В тазгодишното издание 

на ЗСРЕ се прави преглед на развитието 

на заетостта и социалната сфера през 

призмата на един от четирите основни 

приоритета на посочената нова 

стратегическа програма — „изграждането 

на неутрална по отношение на климата, 

зелена, справедлива и социална Европа“. 

Заключенията от прегледа може да 

вдъхновят създателите на политики при 

определянето на начина за постигане на 

тези амбициозни цели. Те ще бъдат 

включени и в дебатите във връзка с 

политиката относно свързаните със 

заетостта аспекти на дългосрочната 

стратегическа визия за неутрална по 

отношение на климата икономика, които 

ще се проведат по време на следващото 

заседание на Съвета на министрите по 

заетостта и социалните въпроси (EPSCO) 

на 8 юли 2019 г. 

Съществуват множество примери за това 

как Комисията се стреми да преодолее 

предизвикателствата, посочени в 

годишните прегледи. Така например в 

предложението на Комисията от май 

2018 г. за многогодишната финансова 

рамка са предвидени повече средства за 

инвестиции в хората, включително 

чрез новия Европейски социален фонд 

(ЕСФ+) и подобрения Европейски фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ). Европейският стълб на 

социалните права и инициативи и 

инструменти като Програмата за 

придобиване на умения за 

Европа, програмата „Цифрова 

Европа“, гаранцията за младежта, по-

нататъшното укрепване на програмата 

„Еразъм“, както и Европейският корпус за 

солидарност ще допринесат за 

реализирането на тези цели. 

 

За повече информация 

Информационен документ: Заетост и 

социално развитие в Европа 2019 г.: 

https://www.consilium.europa.eu/media/39923/a-new-strategic-agenda-2019-2024-bg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39923/a-new-strategic-agenda-2019-2024-bg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/epsco/2019/07/08/
https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/epsco/2019/07/08/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3923_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg
http://www.digitaleurope.org/Welcome
http://www.digitaleurope.org/Welcome
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://europa.eu/youth/solidarity_bg
https://europa.eu/youth/solidarity_bg
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21396&langId=en


 

 

 

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

 

5 
 

Европейски бюлетин          Юли 2019 
Брой / 7 

фокус върху социалното въздействие от 

изменението на климата 

Преглед на заетостта и социалното 

развитие за 2019 г. 

Нова стратегическа програма за периода 

2019—2024 г. 

Раздел, посветен на анализа на заетостта 

и социалното положение, на уебсайта на 

ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 

приобщаване“ 

Следете съобщенията на Мариан Тейсен 

във Facebook и Twitter 

Абонирайте се за безплатния 

електронен бюлетин, посветен на 

заетостта, социалните въпроси и 

приобщаването, издаван от Европейската 

комисия. 

 

Среща на върха за Западните 

Балкани в Познан: укрепване 

на връзките в региона и с ЕС 

На срещата на високо равнище относно 

Западните Балкани в Познан, ЕС потвърди 

ангажимента си за укрепване на 

сътрудничеството с региона чрез набор от 

конкретни мерки, съсредоточени в пет 

възлови области: транспорт и енергетика, 

цифрови технологии, икономика, 

сигурност и добросъседските отношения. 

В Познан се проведе срещa между 

правителствени ръководители и 

министри на външните работи, 

икономиката и вътрешните работи от 

Западните Балкани и техни колеги от 

няколко държави — членки на ЕС, и 

високопоставени представители на ЕС с 

цел укрепване на регионалното 

сътрудничество между партньорите от 

Западните Балкани, както и между 

региона и ЕС, и за да се даде 

допълнителен тласък на процеса на 

европейска интеграция на Западните 

Балкани. 

Върховният представител на Европейския 

съюз по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност и заместник-

председател 

Федерика Могерини заяви: Нашият 

ангажимент към Западните Балкани е 

приоритет. Днес всичките шестима 

партньори в Западните Балкани са по-

близо до Европейския съюз в сравнение с 

началото на мандата ни преди почти 5 

години. Европейската перспектива 

остава двигател за промяна в 

региона. Регионалното 

сътрудничество, добросъседските 

отношения и помирението са от 

възлово значение и подкрепят 

интеграцията на Западните Балкани в 

ЕС. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8219
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8219
https://www.consilium.europa.eu/media/39923/a-new-strategic-agenda-2019-2024-bg.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39923/a-new-strategic-agenda-2019-2024-bg.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=113
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=113
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=113
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=113
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=bg
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Комисарят по въпросите на европейската 

политика за съседство и преговорите за 

разширяване 

Йоханес Хан коментира: Засилваме 

нашата работа за модернизирането на 

инфраструктури, подкрепата за 

цифровизацията, инвестициите в 

„зелен“ растеж и кръгова 

икономика. Програмите на ЕС ще 

донесат осезаеми ползи за хората от 

Западните Балкани и са още един 

крайъгълен камък в нашите още по-

тесни връзки с региона. 

Виолета Булц, европейски комисар по 

транспорта, добави: Много съм доволна 

от одобряването на няколко 

регионални проекта — в 

сътрудничество с Транспортната 

общност. Те ще подобрят пътната 

безопасност и ефективността на 

железопътния транспорт, ще намалят 

времето за пътуване и транспортните 

разходи и ще премахнат 

задръстванията по пътищата. По-

добрата свързаност означава 

подпомагане на ежедневието на хората 

в региона и доближаването им до ЕС. 

Укрепване на транспортната и 

енергийната свързаност в региона и с ЕС 

Подобряването на свързаността в 

Западните Балкани, както и между 

Западните Балкани и ЕС, е възлов фактор 

за растеж и създаване на работни места и 

носи ясни ползи за икономиките и 

гражданите на региона и на ЕС. 

В областта на транспорта и енергетиката, 

Комисията представи: 

 Нов пакет за свързаност на 

стойност 180 милиона 

евро. Отпуснати 

чрез Инвестиционната рамка за 

Западните Балкани, 

безвъзмездните средства за осем 

нови транспортни и енергийни 

проекта (автомобилен и 

железопътен транспорт, 

енергопреносна инфраструктура) 

ще допринесат за постигане на 

целите на програмата за свързаност 

и се очаква да привлекат 

инвестиции в размер до 728 

милиона евро. Проектите ще 

подкрепят модернизацията на 

съвместна железопътна гранична 

гара, инсталирането на оборудване 

за сигнализация и 

телекомуникации по протежение 

на над 100 km железопътни линии, 

изграждането и модернизацията на 

над 30 km магистрали и над 100 km 

линии за пренос на 

електроенергия, както и 

изграждането на 68 km 

междусистемен газопровод. 

https://ec.europa.eu/transport/themes/international-relations/enlargement/western-balkans/transport-community_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/international-relations/enlargement/western-balkans/transport-community_en
https://www.wbif.eu/
https://www.wbif.eu/
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 Безвъзмездни средства на стойност 

15 милиона евро за подобряване 

на пътната безопасност и 

функционирането на гранично-

пропускателните пунктове в 

региона. С безвъзмездните 

средства се цели да бъдат 

подобрени пътните условия за 

участъците с голям брой 

произшествия, докато 

подобренията по граничните 

контролно-пропускателни пунктове 

ще доведат до икономии на време 

за гражданите и тежкотоварните 

превозни средства. 

 План за действие за изпълнението 

на регионалната стратегия за 

железопътния транспорт, който 

има за цел да насърчи свързаността 

в региона и с ЕС и да увеличи 

конкурентоспособността на 

железопътния сектор чрез по-

надеждни, икономически 

ефективни и по-безопасни 

операции. 

Насърчаване на цифровата 

трансформация на региона 

В подкрепа на прехода на региона 

към цифрова икономика и за да се 

извлекат ползи от цифровата 

трансформация, като например по-бърз 

икономически растеж, повече работни 

места и по-качествени услуги, 

ръководителите приветстваха влизането 

в сила на 1 юли 2019 г. на Регионалното 

споразумение за роуминг. 

Споразумението е важно постижение 

на Програмата в областта на цифровите 

технологии за Западните Балкани и 

отличен пример за ползите от 

регионалното сътрудничество. За 

потребителите ще има значително 

намаление на цените за роуминг в 

региона, като телефонните разговори ще 

поевтинеят до осем пъти, а разходите за 

пренос на данни ще спаднат. 

В областта на широколентовите 

връзки — съществен елемент за 

цифровата икономика на региона, 

Комисията обяви нови безвъзмездни 

средства в размер на 1,65 милиона евро 

за три проекта за подпомагане на 

развитието на националните 

широколентови мрежи и подобряване на 

цифровата свързаност в Албания, Черна 

гора и Северна Македония. 

Подкрепа за социално-икономическото 

развитие, икономическа интеграция и 

„зелен“ растеж 

В областта на социално-икономическото 

развитие Комисията: 

 докладва за напредъка, постигнат 

по инструмента за 

гаранция; Обявена в началото на 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4242_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4242_bg.htm
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2019 г. по Инвестиционната рамка 

за Западните Балкани, с 

първоначален ангажимент на ЕС до 

150 милиона евро, гаранцията има 

за цел да привлече до 1 милиард 

евро инвестиции в устойчиво 

социално-икономическо развитие 

и регионална интеграция с цел да 

бъдат възобновени частните 

инвестиции и подобрен достъпът 

до финансиране в региона. 

 подписа писма за намерения с 

международни финансови 

институции, за укрепване 

на Инструмента за развитие на 

предприятията и иновациите за 

Западните Балкани с още 20 

милиона евро за увеличаване на 

финансовите средства, 

предоставени на МСП от Западните 

Балкани. 

 продължава да подкрепя плана на 

региона за развитие на регионално 

икономическо пространство и 

приветства одобряването 

Споразумението за взаимно 

признаване на академичните 

квалификации. 

С цел да подпомогнат социално-

икономическата интеграция на 

ромското население, ръководителите 

подкрепиха декларацията за 

интегриране на ромите.Ръководителите 

се ангажираха да предприемат 

необходимите стъпки за постигане на 

конкретни резултати в областта на 

заетостта, жилищното настаняване, 

образованието, здравеопазването, 

гражданската регистрация и 

недискриминацията. 

В областта на околната среда и 

климата ръководителите одобриха 

съвместно изявление относно „Преход 

към чиста енергия в Западните Балкани“, 

подписано на 21 февруари 2019 г. За да се 

възползва от тази динамика, Комисията е 

готова да подкрепи усилията на региона 

за разработване на Зелена програма за 

Западните Балкани, която ще засили 

регионалното сътрудничество и ще 

донесе ползи за благосъстоянието и 

здравето на гражданите в региона и 

съседните държави — членки на ЕС, като 

същевременно ще отключи потенциала 

на зелената, нисковъглеродната и 

кръговата икономика на Западните 

Балкани. Ръководителите потвърдиха 

своя ангажимент за амбициозна 

екологична програма, която да 

допринася за борбата с изменението на 

климата. 

Засилване на действията за 

сътрудничество по въпросите на 

сигурността 

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/wbedif/index.htm
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/wbedif/index.htm
http://www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/wbedif/index.htm
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Ръководителите и министрите направиха 

преглед на напредъка, постигнат в 

сътрудничеството между страните от 

Западните Балкани и ЕС за справяне с 

общите предизвикателства в областта на 

сигурността, включително в борбата с 

тероризма, радикализацията, 

кибератаките, хибридните заплахи, 

организираната престъпност и трафика на 

огнестрелни оръжия. Беше обсъдена 

връзката между корупцията и 

сигурността, а представителите от 

Западните Балкани потвърдиха отново 

ангажимента си за борба с корупцията. 

Подкрепа за регионалното 

сътрудничество и добросъседски 

отношения 

В основата на пътя на държавите към ЕС, 

който води и към постигане на трайно и 

искрено помирение, стоят регионалното 

сътрудничество и добросъседските 

отношения. Срещата на високо равнище 

беше възможност за партньорите от 

Западните Балкани да обсъдят 

двустранни въпроси и наследството от 

миналото, като например военни 

престъпления и изчезнали лица. ЕС 

продължава да подкрепя участието на 

млади хора от Западните Балкани — 

младежкото сътрудничество е от възлово 

значение за повишаването на 

регионалната свързаност в много 

проекти, като например инициативата 

„Мария Склодовска-Кюри“ и програмите 

„Творческа Европа“ и „Еразъм +“, както и 

дейностите по „Младежта в действие“, 

ръководени от югоизточно-европейския 

ресурсен център (SALTO). Освен това ЕС 

подкрепя работата на Регионалната 

служба за младежко 

сътрудничество (RYCO) с цел насърчаване 

на помирението и сътрудничеството 

между младите хора в региона. 

Контекст 

Срещата на върха в Познан е част от 

Берлинския процес — инициатива на 

няколко държави — членки на ЕС, в 

помощ на усилията за укрепване на 

регионалното сътрудничество и 

европейската перспектива за Западните 

Балкани. 

За повече информация 

Информационен документ за процеса на 

присъединяване към ЕС на страните от 

Западните Балкани 

Информационен документ за засилване 

на свързаността 

Информационен документ за засилване 

на цифровата свързаност 

Програмата за свързаност на ЕС за 

Западните Балкани * 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
http://www.rycowb.org/
http://www.rycowb.org/
http://www.rycowb.org/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/boosting_connectivity_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/boosting_connectivity_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-western-balkans-boosting-digital-connectivity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-western-balkans-boosting-digital-connectivity
https://europa.eu/!hR97hx
https://europa.eu/!hR97hx
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Лятна икономическа прогноза 

за 2019 г. : растежът е 

затруднен от външни 

фактори 

През първото тримесечие на годината 

растежът в еврозоната бе по-голям от 

очакваното поради редица временни 

фактори, като например меката зима и 

увеличаването на продажбите на 

автомобили. Растежът бе 

благоприятстван също така от мерките на 

фискалната политика, благодарение на 

които разполагаемият доход на 

домакинствата в редица държави членки 

нарасна. Краткосрочните перспективи 

пред европейската икономика обаче са 

помрачени от външни фактори, 

включително напреженията в световната 

търговия и значителната политическа 

несигурност. Тези фактори продължиха 

се отразяват отрицателно на доверието в 

производствения сектор, който е 

изложен в най-голяма степен на 

международната търговия, като се очаква 

това да доведе до намаляване на 

перспективите за растеж през останалата 

част от годината. 

В резултат на това прогнозата за растежа 

на БВП в еврозоната от 1,2 % през 2019 г. 

остава непроменена, докато прогнозата 

за 2020 г. е леко намалена до 1,4 % 

предвид очаквания по-умерен темп на 

растеж през останалата част от тази 

година (пролетна прогноза: 1,5 %). 

Прогнозата за БВП за ЕС остава 

непроменена — 1,4 % през 2019 г. и 1,6 % 

през 2020 г. 

 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията за еврото и 

социалния диалог, отговарящ също за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: „Все още се очаква всички 

икономики на ЕС да отбележат ръст 

през тази и следващата година, въпреки 

че стабилният растеж в Централна и 

Източна Европа контрастира със спада 

в Германия и Италия. Продължаващата 

слабост на производствения отрасъл, 

произтичаща от напреженията в 

търговията и несигурността в 

областта на политиката, подлага на 

изпитание устойчивостта на 

икономиките ни. По отношение на 

вътрешния пазар излизането на 

Обединеното кралство от ЕС без сделка 
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продължава да бъде основен източник 

на риск.“ 

Комисарят по икономическите и 

финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз 

Пиер Московиси заяви:„Европейската 

икономика продължава да расте на 

фона на труден глобален контекст. 

Очаква се през 2019 г. и 2020 г. всички 

държави на ЕС да отбележат отново 

икономически ръст благодарение на 

силната подкрепа на търсенето на 

пазара на труда. Предвид 

многобройните рискове за 

перспективите трябва да увеличим 

усилията за по-нататъшно укрепване 

на устойчивостта на нашите 

икономики и на еврозоната като цяло.“ 

Вътрешното търсене стимулира растежа 

в ЕС 

Докато по-рано тази година растежът бе 

благоприятстван от редица временни 

фактори, перспективите за останалата 

част от годината изглеждат по-слаби, тъй 

като прогнозите за бързо възстановяване 

на световното производство и търговия 

отслабват. Очаква се растежът на БВП 

през 2020 г. да бъде по-висок, което 

отчасти се дължи на по-големия брой 

работни дни. Вътрешното търсене, по-

специално потреблението на 

домакинствата, продължава да бъде 

движеща сила за икономическия растеж 

в Европа благодарение на 

продължаващото увеличаване на пазара 

на труда. През тази и следващата година 

се очаква БВП да нарасне във всички 

държави — членки на ЕС, като растежът 

ще е значително по-голям в някои 

области (напр. в Централна и Източна 

Европа, Малта и Ирландия), отколкото в 

други (например в Италия, Германия). 

Със спадането на цените на петрола се 

очаква понижаване и на инфлацията 

Прогнозите за общата инфлация в 

еврозоната и в ЕС бяха понижени с 0,1 

процентни пункта през тази и следващата 

година, главно поради по-ниските цени 

на петрола и малко по-слабите 

икономически перспективи. 

Понастоящем се очаква инфлацията 

(Хармонизиран индекс на 

потребителските цени) в еврозоната да 

бъде средно 1,3 % през 2019 г. и 2020 г. 

(пролетна прогноза: 1,4 % през 2019 г. и 

2020 г.), докато в ЕС се очаква да бъде 

средно 1,5 % през 2019 г. и 1,6 % през 

2020 г. (пролетна прогноза: 1,6 % през 

2019 г. и 1,7 % през 2020 г.). 

Неблагоприятните фактори се засилиха 

Рисковете, свързани с глобалните 

икономически перспективи, са тясно 

взаимосвързани и имат предимно 

отрицателни последици. 
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Продължаващата икономическа 

конфронтация между САЩ и Китай, 

заедно с голямата несигурност около 

търговската политика на САЩ може да 

доведат до запазване на текущия спад в 

световната търговия и производство и да 

засегнат други региони и сектори. Това би 

могло да има отрицателни последици за 

световната икономика, включително чрез 

смущенията на финансовите пазари. 

Напрежението в Близкия изток води също 

до повишаване на вероятността за 

значително увеличение на цените на 

петрола. Във вътрешен план излизането 

на Обединеното кралство от ЕС остава 

основен източник на несигурност. И 

накрая, налице са също така значителни 

рискове, свързани с факторите за растеж 

в краткосрочен план и с икономическата 

динамика в еврозоната. Ако се запазят 

слабостите в производствения сектор и 

спадът на доверието на бизнеса, това би 

могло да се отрази и на други сектори и 

да влоши условията на пазара на труда и 

да засегне частното потребление, а оттам 

и растежа. 

За Обединеното кралство се прави чисто 

техническо допускане 

В светлината на процеса на оттегляне на 

Обединеното кралство от ЕС прогнозите 

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

на чисто техническо допускане, че 

статуквото в моделите на търговията 

между ЕС-27 и Обединеното кралство ще 

се запазят. Това се прави само за целите 

на прогнозирането и не оказва влияние 

върху бъдещите преговори между ЕС и 

Обединеното кралство. 

 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на 

набор от технически допускания относно 

обменните курсове, лихвените проценти 

и цените на стоките, актуални към 28 юни. 

По отношение на всички други входящи 

данни в прогнозата е взета под внимание 

информацията, налична до 2 юли. 

Комисията публикува четири 

икономически прогнози всяка година. 

Публикуваните всяка зима и лято 

прогнози обхващат само годишния и 

тримесечния БВП и инфлацията за 

текущата и следващата година за всички 

държави членки и за еврозоната, както и 

съвкупни данни за ЕС. 
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Следващата икономическа прогноза на 

Европейската комисия ще бъде есенната 

икономическа прогноза през ноември 

2019 г. 

За повече информация 

Пълен документ: Лятна междинна 

икономическа прогноза за 2019 г. 

Следете съобщенията на заместник-

председателя Домбровскис в Twit-

ter: @VDombrovskis 

Следете съобщенията на комисар 

Московиси в Twitter: @pierremoscovici 

Следете съобщенията на ГД 

„Икономически и финансови въпроси“ в 

Twitter: @ecfin 

Процедура „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в 

областта на управлението 

на отпадъците“ 
 

 

Цел на процедурата: 

Специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 

„Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. е 

намаляване на количеството депонирани 

отпадъци и съответно увеличаване на 

дела на рециклирането на отпадъци. 

Съобразено с това, целта на настоящата 

процедура е чрез финансирането с 

приоритет към дейности, които се 

намират най-високо в йерархията при 

управление на отпадъците, да се 

подпомогне постигането на целите, 

заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), по 

отношение на битовите отпадъци. 

Минимален (ако е приложимо) и 

максимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ за конкретен проект: 

По процедурата не е предвиден 

минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП) за конкретен 

проект. 

Максималният размер на БФП, който 

може да бъде предоставен за 

реализиране на едно проектно 

предложение, е до 391 166 лв. (левовата 

равностойност на 200 000 евро).  

Процент на съфинансиране: 

Процентът на съфинансиране на БФП по 

процедурата е, както следва:  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2019-economic-forecast_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2019-economic-forecast_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2019-economic-forecast_bg
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ecfin
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- средствата от ЕФРР в размер на 85 % - 8 

312 277,50 лв. (осем милиона триста и 

дванадесет хиляди двеста седемдесет и 

седем лева и петдесет стотинки); 

- национално съфинансиране в размер на 

15 % -  1 466 872,50 лв. (един милион 

четиристотин шестдесет и шест хиляди 

осемстотин седемдесет и два лева и 

петдесет стотинки). 

Допустимо е съфинансиране (собствено 

участие) от страна на кандидата, вкл. и на 

неговия партньор, ако има такъв, без 

ограничение на неговия дял. 

Допустими кандидати:  

Кандидати по настоящата процедура 

могат да бъдат:  

- общини; 

- юридически лица със стопанска цел 

(ЮЛСЦ); 

- юридически лица с нестопанска цел 

(ЮЛНЦ). 

 

Партньорството по настоящата 

процедура е допустимо, но не е 

задължително. 

Допустимите партньори по настоящата 

процедура са:  

- общини; 

- ЮЛСЦ; 

- ЮЛНЦ. 

 

Допустими за финансиране по 

процедурата са следните дейности: 

1. Дейност 1 „Подготовка“  

Дейността не е задължителна.  

Дейността може да бъде допустима 

само при комбинирането й с дейности 2 

и 3.  

Като част от дейността е допустимо да се 

извърши: 

- подготовка, вкл. проектиране – 

извършване на експертни анализи, 

изследвания, обосновкии др. 

- разработване на Обосновка за 

демонстрационен проект (съгл. 

указанията в т. 13.3. Специфични за 

процедурата изисквания и Приложение 

№ 6 от условията за кандидатстване), по 

конкретно проучване, съпоставка и 

анализ за приложимостта на добри 

практики, изпълнени вече  успешно на 

друго място реализирани и приключени с 

постигнати резултати), в т.ч. на и извън 

територията на Р България, чрез 

финансиране от други финансови 

средства, в т.ч. и публични такива, с цел 

прилагане и разпространение на нови 

мерки или управленски подходи в 

областта на управлението на битовите 

отпадъци по отношение на една или 

няколко от дейностите: предотвратяване 



 

 

 

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

 

15 
 

Европейски бюлетин          Юли 2019 
Брой / 7 

на образуването на битови отпадъци, 

подготовка за повторна употреба, 

разделно събиране на битови отпадъци и 

последващото им рециклиране. 

Детайлна информация и указания са 

представени в образеца на обосновка – 

Приложение № 6 от условията за 

кандидатстване. По отношение на 

дейностите за подготовка на 

документация за възлагане и 

провеждане на обществени поръчки: 

а) В случаите, в които разходите за 

дейностите по организация и управление 

и информация и комуникация на проекта 

се възстановяват по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗУСЕСИФ (възстановяване действително 

направени и платени допустими 

разходи), дейностите за подготовка на 

документация за възлагане и 

провеждане на обществени поръчки се 

включват в Дейност 1 „Подготовка“.  

б) В случаите, в които разходите за 

дейностите по организация и управление 

и информация и комуникация на проекта 

се възстановяват по чл. 55, ал. 1, т. 4 от 

ЗУСЕСИФ (финансиране с единна ставка, 

определено чрез прилагане на процент 

към една или няколко определени 

категории разходи), дейностите за 

подготовка на документация за възлагане 

и провеждане на обществени поръчки се 

включват в Дейност 4 „Организация и 

управление на проекта“. 

2. Дейност 2 „Изпълнение на 

демонстрационен проект“ 

Дейността е задължителна.  

Дейността е допустима само при  

комбинирането й с дейност 3. 

Дейността трябва да се отнася за 

осъществяване на демонстрационен 

проект, насочен към изпълнение и 

демонстриране на добра практика 

(успешно реализирана с постигнати 

резултати) за предотвратяване на 

образуването на битови отпадъци и/или 

подготовка за повторна употреба, и/или 

разделно събиране на битови отпадъци и 

последващото им рециклиране. 

Дейността трябва да бъде описана в 

представената обосновка съгласно 

Приложение № 6 от условията за  

кандидатстване.  
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Примерни групи мерки, които биха могли 

да бъдат финансирани при обосноваване 

съгласно изискванията на условията за 

кандидатстване са, но не само:  

- предотвратяване на образуването на 

битови отпадъци на обществени места, в 

т.ч. в: административни сгради, в 

домакинства / жилищни райони, 

заведения за обществено хранене, 

хотели, хижи и др., включително 

вътрешнофирмени подходи за постигане 

на нулеви отпадъци и за постигане на  

нулеви отпадъци от домакинства; 

- разделно събиране на отпадъци в 

административни сгради, заведения за 

обществено хранене, хотели, хижи и др.; 

- предотвратяване на замърсяването и 

осигуряването на разделно събиране на 

отпадъци на обществени места, 

включително свързани с потреблението 

от заведенията за бързо хранене; 

- разширяване ползването на 

специализирана / високотехнологична 

техника и системи за събиране на 

рециклируеми отпадъци от потока 

битови отпадъци; 

- модели за предотвратяване 

образуването на отпадъци, повторна 

употреба и  подготовка за повторна 

употреба, например чрез насърчаване на 

дейности за поправка и ремонт вместо 

купуването на нови стоки; 

- други. 

Доставката на оборудване, съоръжения, 

техника и материали, и/или извършване 

на строително-монтажни работи и други 

дейности са допустими да бъдат 

предвидени като част от изпълнението на 

демонстрационния проект, само ако са 

необходими за осъществяване, 

подпомагане и/или са пряко свързани с 

дейностите по демонстрационния 

проект.  

3. Дейност 3 „Кампании за 

популяризиране на резултатите от 

проекта“  

Дейността е задължителна.  

Дейността е допустима само при 

комбинирането й с дейност 2. 

Дейността трябва да включва само и 

единствено мерки, които са пряко 

свързани с демонстрационния проект и 

популяризирането на резултатите от него. 

Дейността може да включва различни 

подходящи спрямо целевите групи 

форми за популяризиране на резултатите 

от проекта: 

- организиране и провеждане на събития, 

насочени към предотвратяване 

образуването на битови отпадъци и 
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формирането на общество с нулеви 

отпадъци и/или за подготовка за 

повторна употреба, и/или за разделно 

събиране на битови отпадъци и 

последващо рециклиране, във връзка с 

предмета на разработвания 

демонстрационен проект и за 

повишаване на общественото 

самосъзнание за спазване на съответното 

най-високо ниво на йерархията за 

управление на битовите отпадъци; 

- организиране и провеждане на събития 

за популяризиране на резултатите от 

проекта - пресконференции, кръгли маси, 

работни срещи, представяне в медиите, 

други подходящи. 

- разработване на ръководства, брошури 

и други указателни материали, свързани 

с основната дейност на 

демонстрационния проект, подпомагащи 

изпълнението на проекта, постигане на 

устойчиви резултати, популяризиране на 

резултатите и подпомагане 

повишаването на общественото 

самосъзнание за спазване на високите 

нива на йерархията за управление на 

битовите отпадъци. 

Допустимо е обосноваването и 

разработване на онлайн информационни 

портали, предоставящи практическа 

информация за подходите за 

предотвратяване образуването на битови 

отпадъци, за подготовка за повторна 

употреба или за разделно събиране на 

битовите отпадъци с последващо 

рециклиране и за повишаване на 

общественото самосъзнание за спазване 

на високите нива на йерархията за 

управление на битовите отпадъци.  

4. Дейност 4 „Организация и управление 

на проекта“ 

5. Дейност 5 „Информация и 

комуникация“ 

Специфични за процедурата 

изисквания: 

1. Обосновка на проектното 

предложение 

2. Кампании за популяризиране на 

резултатите от проекта 
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Видове недопустими дейности: 

Посочените по-долу дейности са 

недопустими за финансиране от ОПОС 

2014-2020 г. и по процедурата:  

- дейности по „друго оползотворяване, 

например оползотворяване за 

получаване на енергия“ и 

„обезвреждане“ по смисъла на ЗУО; 

- дейности по третиране на отпадъци, 

които не са битови; 

-  дейности за одит на проекта; 

- дейности, извършени в нарушение на 

правилата за държавни помощи; 

- дейности, за изпълнението на които 

вече е било предоставено финансиране 

със средства от ЕСИФ или чрез други 

инструменти на Европейския съюз, както 

и с други публични средства, различни от 

тези на бенефициента; 

- други дейности извън обхвата на 

допустимите дейности по процедурата и 

непопадащи в приложното поле на ПМС 

№ 189/2016 г. и обхвата на Регламент (ЕС) 

№ 1301/2013 г.; 

- дейности по закупуване на застроени и 

незастроени земи и имоти; 

- изграждане / основен ремонт / 

реконструкция на „техническата 

инфраструктура“ по смисъла на ЗУТ, 

попадаща в обхвата на чл. 64, ал. 1, т. 1-7 

включително, както и  по т. 8 от този 

закон, ако се отнасят до съществуващи 

съоръжения и инсталации за третиране 

на отпадъците или са за изграждане на 

нови такива, които и при двата случая са 

част от регионалната система за 

управление на битовите отпадъци по 

смисъла на ЗУО. 

Допустими категории разходи: 

Допустими за финансиране по 

процедурата разходи следва да са 

групирани и съобразени със следните 

категории:   

І. РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ 

РАБОТИ (СМР):  

- СМР; 

- Непредвидени разходи за СМР; 

- Машини, оборудване и съоръжения за 

експлоатация на обектите; 

ІІ. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ: 

- Закупуване/доставка/монтаж 

(пускане в експлоатация) на оборудване, 

съоръжения, обзавеждане и техника; 

ІІІ. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

- Закупуване/осигуряване на 

софтуер и лицензи; 

ІV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ: 
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- Разходи за подготовка и 

изпълнение; 

V. РАЗХОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ 

В МЕРОПРИЯТИЯ 

-  Разходи за провеждане на 

кампании за популяризиране на 

резултатите от демонстрационния 

проект; 

VІ. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  

- Разходи за организация и 

управление - по чл. 55, ал. 1, т. 1 от 

ЗУСЕСИФ; 

- Разходи за информация и 

комуникация на проекта - по чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от ЗУСЕСИФ; 

-  Непреки разходи по чл. 55, ал. 1, т. 

4 от ЗУСЕСИФ. 

VІІ. НЕВЪЗСТАНОВИМ ДДС 

-  Общо ДДС по раздел I РАЗХОДИ ЗА 

СМР; 

-  Общо ДДС по раздел II РАЗХОДИ ЗА 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 

-  Общо ДДС по раздел III РАЗХОДИ ЗА 

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ; 

-  Общо ДДС по раздел IV РАЗХОДИ ЗА 

УСЛУГИ; 

-  Общо ДДС по раздел V РАЗХОДИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯ; 

-  Общо ДДС по раздел VI НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ. 

Минимален и максимален срок за 

изпълнение на проекта (ако е 

приложимо): 

Срокът за изпълнение на проекта тече от 

датата, посочена в административния 

договор за предоставяне на БФП. 

Максималният срок за изпълнение на 

всеки проект, който бенефициентът може 

да посочи в т. 1 „Основни данни“, е 18 

месеца, но не по-късно от срока за 

допустимост на разходите по чл. 65, ал. 2 

на Регламент (ЕС) №1303/2013, а именно 

31.12.2023 г. 

Краен срок за подаване на проектните 

предложения:  

Кандидатите подават проектните си 

предложения преди изтичането на 

крайния срок, който е: 

26 август 2019 г. (понеделник), 18.30 часа 

За повече информация: тук 

  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/02513498-b393-4365-a91d-76cb90c59a3d
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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

