
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 9/2019 
 

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: 

 

Трета конференция „Дни на медиите — 

ЕС и Западните Балкани“                      Стр. 2 

Комисията „Фон дер Лайен“                Стр. 4                              

ЕС е начело в световната търговия със 

селскостопански продукти и продукти на 

хранителната промишленост          Стр. 11                                 

Процедура на подбор на проекти 

„Развитие на  

иновационни клъстери“                       Стр.  13 
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Трета конференция „Дни на 

медиите — ЕС и Западните 

Балкани“: ЕС потвърждава 

всеобхватната подкрепа за 

свободата на медиите в 

региона 

На третата конференция „Дни на медиите 

— ЕС и Западните Балкани“ на 12—13 

септември в Подгорица, Черна гора, 

Европейската комисия потвърди 

подкрепата си за региона с нови 

инициативи, насочени към отчетността на 

медиите, тяхната грамотност и 

управление, съдебната експертиза във 

връзка със свободата на словото и 

насърчаването на помирението и 

регионалното сътрудничество. Това е част 

от твърдата подкрепа на ЕС за свободата 

на медиите и независимостта на 

журналистиката в Западните Балкани и 

стои в основата на текущите регионални 

програми на стойност 20 милиона евро. 

Комисарят по въпросите на европейската 

политика за съседство и преговорите за 

разширяване 

Йоханес Хан коментира: Свободата на 

словото и свободата на медиите са 

заложени в самата основа, върху която 

е изграден нашият Съюз; те са също 

така ключови политически показатели 

в процеса на присъединяване към ЕС. 

Предвид тревожните събития в 

региона, като се започне от 

неправомерната политическа намеса и 

се стигне до разпространението на 

дезинформация, на тазгодишните Дни 

на медиите вниманието беше 

съсредоточено върху връзката между 

медиите и политиката и беше 

проправен пътят към 

идентифицирането на конкретни 

действия и възможности за 

подобряване на сегашното положение. 

Третото издание на конференцията „Дни 

на медиите — ЕС и Западните Балкани“ 

събра около 350 представители на 

медиите и организациите на 

гражданското общество, както и 

създатели на политики от Западните 

Балкани и от ЕС. За първи път 

политическите представители от региона 

също се включиха в обсъжданията 

относно ключовата роля на медиите в 

процеса на присъединяване с цел 

разработване на ориентирани към 

бъдещето предложения и действия за 

подобряване на положението на 

журналистите и за укрепване на 

независимите медии.  

Подкрепа на ЕС за медиите в Западните 

Балкани 

Европейският съюз се стреми към 

дългосрочен стратегически подход в 

https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
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подкрепа на свободата на медиите в 

Западните Балкани. Текущата помощ от 

ЕС включва редица програми и 

инициативи, насочени към 

икономическата устойчивост, отчетността 

на медиите и регионалните мрежи, които 

насърчават регионалното сътрудничество 

и помирение. 

Текущата подкрепа възлиза на над 20 

милиона евро, включително 11,5 

милиона евро чрез 5 регионални 

програми и 8,2 милиона евро за 

инициативи в шест държави партньори от 

Западните Балкани. 

 

Регионални програми:  

• Укрепване на експертния правен опит 

по въпросите на свободата на словото и 

на медиите (2,5 милиона евро): по линия 

на тази програма, която се изпълнява в 

партньорство със Съвета на Европа, се 

предоставя подкрепа за съдебната власт 

при прилагането на съдебната практика 

на Европейския съд по правата на човека, 

а за медийните регулаторни органи се 

предлага обучение по отношение на 

етичните правила.  

• Регионална програма за обучение с цел 

повишаване на качеството и 

професионализма на журналистиката (2 

милиона евро): подкрепя регионална 

мрежа, ръководена от Балканската 

мрежа за разследваща журналистика, с 

цел укрепване на образованието на 

журналистите и насърчаване на обмена 

между журналистическите и 

академичните среди от ЕС и Западните 

Балкани. Регионалната награда на ЕС за 

разследваща журналистика се финансира 

в тази рамка. 

• Изграждане на доверие в медиите (1,5 

милиона евро): по линия на тази 

програма, която се изпълнява в 

партньорство с ЮНЕСКО, се подкрепят 

отчетността на медиите, вътрешното им 

управление и информационната им 

грамотност. 

• Отпускане на преки безвъзмездни 

средства за Европейския фонд за 

демокрация (4 милиона евро): гъвкава 

схема за вторично предоставяне на 

безвъзмездни средства за медиите и 

подкрепа на демокрацията в бързо 

променяща се среда. 

• Програма за техническа помощ в 

подкрепа на обществените медии в 

Западните Балкани (1,5 милиона евро): 
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изпълнява се от консорциум под 

ръководството на Международната 

федерация на журналистите и 

Европейския съюз за радиоразпръскване. 

Проектът насърчава устойчивите модели 

за финансиране, прозрачния избор на 

управителни органи, интегрираните 

новинарски екипи, редакционните 

насоки, регионалните съвместни 

продукции с младежко съдържание и 

разследващата журналистика. 

В момента с подкрепата от 8,2 милиона 

евро в шестте страни от Западните 

Балкани осъществяваме инициативи 

като: Подобряване на трудовите 

правоотношения и на професионализма 

на албанските медии; Инвентаризиране 

на правата на човека в медиите, като се 

зачитат позициите на гражданите, 

уязвимите слоеве на обществото и 

медийната общност в Босна и 

Херцеговина; Подкрепа на медиите и 

независимата журналистика с 

перспектива, свързана с правата на 

човека, в Косово; Към по-професионална 

и достоверна разследваща журналистика 

в Черна гора; Проект във връзка с 

новините и цифровата грамотност: когато 

фалшивите новини са неуспешни 

(Северна Македония); Договори за 

техническа помощ за обществените 

радио- и телевизионни оператори в 

Сърбия. 

За повече информация 

„Дни на медиите — ЕС и Западните 

Балкани“ 

Фактограф — Подкрепа на ЕС за медиите 

в Западните Балкани 

Пакет от 2019 г. — Свобода на словото 

Видео послание от комисар Хан  

Встъпително слово на генерален 

директор Кристиан Даниелсон 

Генерална дирекция „Политика за 

съседство и преговори за разширяване“ 

_____________________________________________  

Комисията „Фон дер Лайен“: 

Съюз с по-големи амбиции 
 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен представи своя екип и новата 

структура на следващата Европейска 

комисия. 

  

Новата Комисия ще бъде отражение на 

приоритетите и амбициите, изложени в 

Политическите насоки. Комисията е 

структурирана около целите, за 

постигането на които Европейският 

парламент избра председателя Фон дер 

Лайен. 

В центъра на нашата работа е 

необходимостта да се обърне внимание 

https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
https://www.euwesternbalkansmediadays.eu/
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/media_days_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/media_days_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/freedom_of_expression_2019.pdf
https://europa.eu/!dR38Gh
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/opening-remarks-director-general-christian-danielsson-3rd-eu-western-balkans-media-days_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/opening-remarks-director-general-christian-danielsson-3rd-eu-western-balkans-media-days_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/node_en
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на промените в климата, технологиите и 

демографските характеристики, които 

преобразяват нашите общества и начина 

ни на живот. Съществуващите световни 

сили поемат по нов самостоятелен път. 

Появяват се и се консолидират нови 

световни сили. Това оставя у много 

общности в Европа усещане за 

несигурност и безпокойство. ЕС трябва да 

играе водеща роля в прехода към здрава 

планета и към нов цифров свят. Ще може 

да го направи обаче само чрез 

обединяване на хората и чрез 

модернизиране на нашата уникална 

социална пазарна икономика в 

съответствие с днешните нови амбиции. 

В началото на това пътуване трябва да се 

възползваме максимално от всичките си 

силни страни и умения и от целия си 

потенциал. Трябва да се съсредоточим 

върху равенството и да създадем 

възможности за всички хора, независимо 

от това дали са жени или мъже, дали са от 

изток, запад, юг или север, дали са млади 

или стари. Трябва да отстояваме общите 

си ценности и върховенството на закона. 

През следващите пет години всички 

европейски институции трябва да 

работим заедно, за да разсеем 

страховете и да създадем нови 

възможности. 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Този екип ще очертае 

европейския път: ще предприемем 

решителни действия за борба с 

изменението на климата, ще изградим 

партньорство със Съединените щати, ще 

дефинираме отношенията си с един по-

самоуверен Китай и ще бъдем надежден 

съсед, на Африка например. Този екип 

трябва да отстоява нашите ценности и 

стандарти от световна класа. Искам 

Комисия, която да се ръководи с 

решимост, която да е напълно 

съсредоточена върху разглежданите 

въпроси и да дава съответните отговори. 

Искам Комисията да бъде балансирана, 

динамична и модерна. Сега този екип ще 

трябва да спечели доверието на 

Парламента. Ръководената от мен 

Комисия ще бъде геополитическа 

Комисия, работеща за устойчиви 

политики. Искам също така Европейският 

съюз да бъде пазител на многостранното 

сътрудничество. Защото знаем, че сме по-

силни, като заедно правим това, което не 

можем да направим сами.“ 

  

Нова структура, адаптирана към 

набелязаните цели 

  

Новият колегиум ще се състои от осем 

заместник-председатели, в това число 

върховния представител на Съюза по 

въпросите на външната политика и 

политиката на сигурност (Жозеп Борел). 

Заместник-председателите отговарят за 

водещите приоритети в Политическите 
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насоки. Те ще ръководят работата ни по 

най-важните хоризонтални въпроси, като 

например Европейския зелен пакт, 

подготвеността на Европа за цифровата 

ера, икономиката в интерес на хората, 

съхраняването на европейския ни начин 

на живот, по-силна Европа на световната 

сцена и новия тласък за европейската 

демокрация. Членовете на Комисията са 

в центъра на структурата на новия 

колегиум. Те ще ръководят експертните 

познания и опит, осигурявани от 

генералните дирекции. 

  

Трима изпълнителни заместник-

председатели ще имат двойна функция. 

Те ще бъдат едновременно заместник-

председатели, отговарящи за една от 

трите основни теми в дневния ред на 

новоизбрания председател, и членове на 

Комисията. 

Изпълнителният заместник-

председател Франс 

Тимерманс (Нидерландия) ще 

координира работата по Европейския 

зелен пакт. Той ще отговаря и за 

политиката за борба с изменението на 

климата със съдействието на Генерална 

дирекция „Действия по климата“. 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Искам Европейския 

зелен пакт да се превърне в отличителния 

белег на Европа. В основата му е 

ангажиментът ни да бъдем първият 

континент на света, който е неутрален по 

отношение на климата. Това е и 

дългосрочен икономически императив: 

тези, които действат първи и са най-

бързи, ще се възползват от 

възможностите, които предлага 

екологичният преход. Искам Европа да 

води надпреварата. Искам Европа да 

бъде износител на знания, технологии и 

най-добри практики.“ 

Изпълнителният заместник-

председател Маргрете Вестегер (Дания) 

ще координира цялата програма за 

подготвеност на Европа за цифровата ера 

и ще бъде комисар по въпросите на 

конкуренцията с подкрепата на 

Генерална дирекция „Конкуренция“. 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Цифровизацията 

оказва огромно въздействие върху 

начина, по който живеем, работим и 

общуваме. В някои области Европа 

трябва да навакса изоставането си, 

например при директните продажби от 

предприятия на потребители, докато в 

други сме на челно място, например 

сделките между предприятия. Трябва да 

подготвим единния пазар за цифровата 

ера, да извлечем максимална полза от 

изкуствения интелект и големите 

информационни масиви, да повишим 

киберсигурността и да работим усилено 

за собствения ни технологичен 

суверенитет“. 
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Изпълнителният заместник-

председател Валдис Домбровскис  

(Латвия) ще координира работата в 

областта на икономиката в интерес на 

хората и ще бъде комисар, отговарящ за 

финансовите услуги, със съдействието на 

Генерална дирекция „Финансова 

стабилност, финансови услуги и съюз на 

капиталовите пазари“. 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Нашата социална 

пазарна икономика е единствена по рода 

си. Тя е в основата на нашия просперитет 

и социална справедливост. Това има още 

по-голямо значение, защото сме 

изправени пред двоен преход: 

климатичен и цифров. Валдис 

Домбровскис ще ръководи работата ни за 

обединяване на социалното и пазарното 

измерение в нашата икономика.“ 

  

Останалите петима заместник-

председатели са: 

Жозеп Борел (Испания, понастоящем 

министър на външните работи): кандидат 

за ВП/ЗП, „По-силна Европа на световната 

сцена“; 

Вера Йоурова, (Чехия, член на Комисията 

„Юнкер“): „Ценности и прозрачност“; 

Маргаритис Схинас (Гърция, бивш член 

на Европейския парламент, 

дългогодишен служител на Европейската 

комисия): „Съхраняване на европейския 

ни начин на живот“; 

Марош Шефчович (Словакия, заместник-

председател на Комисията „Юнкер“): 

„Междуинституционални отношения и 

перспективи“; 

Дубравка Шуица (Хърватия, член на 

Европейския парламент): „Демокрация и 

демография“. 

  

Дубравка Шуица ще ръководи от страна 

на Комисията и работата по 

Конференцията за бъдещето на Европа. 

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Искаме да вдъхнем 

нови сили на демокрацията в Европа. 

Това е наша обща отговорност. 

Демокрацията е нещо повече от 

гласуване на избори на всеки 5 години. 

Демокрацията означава гласът ни да 

бъде чут и да можем да участваме в 

изграждането на обществото.“ 

  

Новоизбраният председател Фон дер 

Лайен иска да ръководи силно мотивиран 

колегиум, който разбира Европа и се 

вслушва в исканията на европейците. 

  

 Ето защо всички членове на 

колегиума ще посетят всяка 

държава членка през първата 

половина на мандата си. Те трябва 

да опознаят не само столиците, но 

и да посетят регионите, в които 

хората в Европа живеят и работят. 
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 Както Европа, така и Комисията 

трябва да бъдат подготвени за 

цифровата ера. Заседанията на 

колегиума ще бъдат електронни и 

без документи на хартиен носител. 

  

 Целта на новата Комисия е да 

улесни живота на хората и 

предприятията. Когато Комисията 

създава нови законови и 

подзаконови разпоредби, тя ще 

прилага принципа, че 

при въвеждането на нова 

разпоредба отпада стара, с цел да 

се намали бюрокрацията. 

  

Новоизбраният председател Урсула фон 

дер Лайен заяви: „Това ще бъде комисия, 

която изпълнява поетите ангажименти. 

Имаме структура, която насочва усилията 

си към решаване на задачите, а не към 

йерархичността на действията. Трябва да 

сме в състояние да се справяме с важните 

въпроси по най-бързия и решителен 

начин.“ 

  

Останалите кандидати за комисари са 

следните лица. 

  

Йоханес Хан (Австрия) ще отговаря за 

ресор „Бюджет и администрация“ и ще се 

отчита пряко пред председателя на 

Комисията Урсула фон дер Лайен. В 

качеството си на дългогодишен член на 

колегиума той разбира значението на 

създаването на модерна администрация. 

  

Дидие Рейндерс (Белгия), който е 

адвокат по професия, е бивш национален 

министър на финансите, министър на 

външните работи и европейските 

въпроси и министър на отбраната с богат 

опит. В новата Комисия той ще отговаря 

за ресор „Правосъдие“ (включително по 

въпросите за върховенството на закона). 

  

Мария Габриел (България) е настоящ 

европейски комисар. Тя работи 

всеотдайно и енергично по ресора на 

цифровите технологии и сега преминава 

към създаването на нови перспективи за 

младото поколение (ресор „Иновации и 

младеж“). 

  

Стела Кириaкидес (Кипър) е медицински 

психолог с дългогодишен опит в областта 

на социалните въпроси, 

здравеопазването и профилактиката на 

раковите заболявания. Тя ще ръководи 

ресор „Здравеопазване“. 

  

Кадри Симсон (Естония) е дългогодишен 

член на естонския парламент и министър 

на икономиката и инфраструктурата. Тя 

ще отговаря за ресор „Енергетика“. 

  

Юта Урпилайнен (Финландия) е била не 

само министър на финансите и 
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дългогодишен член на комисията по 

външни работи на финландския 

парламент, но е работила и като 

специален пратеник в Етиопия. Тя ще 

поеме отговорността за ресор 

„Международни партньорства“. 

  

Силви Гулар (Франция), която е бивш 

член на Европейския парламент, е твърдо 

ангажирана и убедена европейка. Като 

комисар за ресора „Вътрешен пазар“ тя 

ще ръководи работата ни в областта на 

индустриалната политика и ще насърчава 

цифровия единен пазар. Тя ще отговаря и 

за новата Генерална дирекция 

„Отбранителна промишленост и 

космическо пространство“. 

  

Ласло Трочани (Унгария) е бившият 

министър на правосъдието на Унгария. 

Той ще ръководи ресор „Съседство и 

разширяване“. 

  

Фил Хоган (Ирландия) — действащият 

комисар по въпросите на селското 

стопанство, ще допринесе с опита си в 

новата Комисия в ресор „Търговия“. 

  

Паоло Джентилони (Италия) — бивш 

италиански министър-председател и 

министър на външните работи, ще 

сподели големия си опит в ресор 

„Икономика“. 

  

Виргиниюс Синкявичюс (Литва) — 

министър на икономиката и иновациите 

на Литва, ще отговаря за „Околна среда и 

океани“. 

  

Никола Шмит (Люксембург) идва с опита 

си от Европейския парламент и 

прослуженото време като национален 

министър на заетостта и труда и сега ще 

отговаря за ресор „Работни места“. 

  

Хелена Дали (Малта) е посветила своя 

политически живот на 

равнопоставеността в качеството си на 

министър на социалния диалог, 

потребителските въпроси и гражданските 

свободи, а също и като министър на 

европейските въпроси и 

равнопоставеността. Тя ще ръководи 

ресор „Равнопоставеност“. 

  

Януш Войчеховски (Полша) е 

дългогодишен член на Европейския 

парламент, участващ в комисията по 

земеделие, и понастоящем е член на 

Европейската сметна палата. Той ще 

отговаря за ресор „Земеделие“. 

  

Елиза Ферейра  (Португалия) 

понастоящем е заместник-управител на 

Banco de Portugal. В продължение на 

много години е член на Европейския 

парламент и е била министър на 

планирането и министър на околната 
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среда на Португалия. Тя ще ръководи 

ресор „Сближаване и реформи“. 

  

Рована Плумб (Румъния) е член на 

Европейския парламент (заместник-

председател на Групата на 

социалдемократите) и е бивш 

национален министър на околната среда 

и изменението на климата, министър на 

труда, министър на европейските 

фондове, министър на образованието и 

министър на транспорта. Тя ще отговаря 

за ресор „Транспорт“. 

  

Янез Ленарчич (Словения) е словенски 

дипломат. Той е бил държавен секретар 

по европейските въпроси и в 

продължение на няколко години е 

работил в тясно сътрудничество с 

Организацията на обединените нации, 

Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа и Европейския 

съюз. Той ще отговаря за ресор 

„Управление при кризи“. 

  

Илва Йохансон (Швеция) е национален 

министър на заетостта, но също така бивш 

министър на училищата и министър на 

здравеопазването и грижите за 

възрастните и член на шведския 

парламент. Тя е също така високо ценен 

експерт в областта на заетостта, 

интеграцията, здравеопазването и 

благосъстоянието. Тя ще ръководи ресор 

„Вътрешни работи“. 

  

Следващи стъпки 

  

Като следващ етап Европейският 

парламент трябва да одобри целия 

колегиум на членовете на Комисията, 

включително върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните работи 

и политиката на сигурност/заместник-

председателя на Европейската комисия. 

  

Това ще бъде предшествано от 

изслушване на кандидатите за комисари 

в съответните парламентарни комисии в 

съответствие с Правилника за дейността 

на Европейския парламент. 

  

След като Европейският парламент даде 

одобрението си, Европейският съвет 

официално назначава Европейската 

комисия в съответствие с член 17, 

параграф 7 от ДЕС. 

  

 

За повече информация: https://ec.eu-

ropa.eu/commission/interim/commission-

ers-designate 

 

 ___________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
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ЕС е начело в световната 

търговия със селскостопански 

продукти и продукти на 

хранителната 

промишленост 

Оповестен доклад потвърждава, че за 

поредна година ЕС запазва позицията си 

на най-голям световен износител на 

селскостопански продукти и продукти на 

хранителната промишленост, с износ, 

който през 2018 г. достигна 138 млрд. 

евро. 

Селскостопанските продукти имат траен 

дял от 7 % в стойността на всички стоки, 

изнесени от ЕС през 2018 г., и се нареждат 

на четвърто място след машините, 

другите промишлени стоки и химикалите. 

Взети заедно, селското стопанство и 

производствата и услугите, свързани с 

храните, осигуряват близо 44 милиона 

работни места в ЕС. Веригата на 

производството и преработката на храни 

осигурява 7,5 % от заетостта и 3,7 % от 

общата добавена стойност в ЕС. 

 

Фил Хоган, комисарят по въпросите на 

земеделието и развитието на селските 

райони, заяви: Все по-пазарно 

ориентираната обща селскостопанска 

политика имаше решаващ принос за 

успеха, който ЕС постига в търговията 

със селскостопански продукти. Славата 

на продуктите от ЕС като безопасни, 

устойчиво произведени, питателни и 

качествени е ключът към успеха на 

световния пазар. Комисията си е 

поставила за задача да съдейства на 

производителите да се възползват в 

пълна степен от възможностите, 

които се разкриват пред тях в световен 

мащаб, и същевременно постоянно да 

следи за по-чувствителните европейски 

сектори да са осигурени достатъчни 

гаранции. 

Водещите пет местоназначения за 

продуктите на селското стопанство и 

хранително-вкусовата промишленост на 

ЕС продължават да бъдат САЩ, Китай, 

Швейцария, Япония и Русия, към които са 

насочени 40 % от износа на ЕС. В 

допълнение към търговските 

споразумения, които договаря и които 

осигуряват допълнителни възможности 

за земеделските стопани от ЕС, 

Европейската комисия — 

чрез насърчителни дейности, сред които 

и мисии на високо равнище, водени от 

комисар Хоган, помага на износителите 

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_en
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_en
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да навлязат на нови пазари и да се 

възползват от нови бизнес възможности. 

През 2018 и 2019 г. комисар Хоган пътува 

заедно с производители от ЕС до Китай, 

Япония и Обединените арабски 

емирства. 

В кошницата на изнасяните продукти 

продължават да доминират вината и 

вермутите. Спиртните напитки и 

ликьорите са на второ място. След тях се 

нареждат храните за кърмачета, други 

хранителни продукти, шоколад, 

макаронени изделия, сладкарски 

изделия. 

Що се отнася до вноса, в доклада се 

посочва, че ЕС вече е вторият най-голям 

вносител на селскостопански продукти и 

продукти на хранителната промишленост 

в света, като вносът му възлиза на 116 

млрд. евро. Така търговският баланс на ЕС 

за този сектор е с положителна стойност в 

размер на 22 млрд. евро. 

ЕС се снабдява чрез внос най-вече с три 

вида продукти: такива, които не се 

произвеждат в ЕС или се произвеждат тук 

само в ограничена степен, като 

тропически плодове, кафе и пресни или 

сушени плодове (23,4 % от вноса през 

2018 г.); продукти, които ще бъдат 

използвани като фураж за животни 

(включително кюспета и соя — общо 10,8 

% от вноса); продукти, използвани като 

съставки при по-нататъшна преработка 

(напр. палмово масло). 

През 2018 г. най-бързо е нараснал вносът 

от САЩ, който бележи увеличение от 10 % 

и така страната се превръща в най-

големия доставчик на ЕС на 

селскостопански продукти и продукти на 

хранителната промишленост. 

 

Пълният доклад включва и преглед на 

търговските показатели на основните 

партньори на ЕС (САЩ, Китай, Бразилия, 

Япония и Русия) и техните търговски 

потоци с ЕС, както и глава, посветена на 

търговията и сътрудничеството с най-

слаборазвитите страни. 

 

За повече информация 

Бюлетин Monitoring Agri-trade Policy 

___________________________________ 

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_en
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Процедура на подбор на 

проекти 

„Развитие на иновационни 

клъстери“ 

 

Цел на процедурата    

Програмата има за цел предоставяне на 

подкрепа за стимулиране на 

иновационната дейност на клъстери чрез 

съвместно използване на съоръжения, 

обмен на познания и опит, ефективен 

принос за трансфера на знания, 

изграждане на специфични мрежи от 

взаимосвързани, но оставащи си 

конкуренти на пазара компании, 

разпространение на информация и 

сътрудничество между предприятията и 

други организации в клъстера.  

Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация, която има 

характера на предварително условие за 

стартиране на мерките по Приоритетна ос 

1 „Технологично развитие и иновации“ на 

Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

определя следните четири тематични 

области:  

 - мехатроника и чисти технологии; 

 - ИКТ и информатика;  

 - индустрия за здравословен живот 

и биотехнологии;  

 - нови технологии в креативните и 

рекреативните индустрии.  

Специфична цел - повишаване на 

иновационната дейност на 

предприятията, чрез обединяването им и 

ще допринесе за засилване на 

иновационната активност.  

Очаквани резултати - очаква се засилване 

на връзките и сътрудничеството между 

клъстера и научноизследователските, 

иновационните и академичните 

организации. Програмата ще спомогне за 

достъп до технологиите и експертните 

познания, необходими за укрепване и 

обновяване на иновационната и 

развойната дейност на клъстера и за 

осигуряване на основа за конкретни 

проекти за сътрудничество между 

участниците в клъстерите и външните 

партньори. Ще се създаде по-

привлекателна среда за предприятията, 

генератори на иновации. 
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Критерии за допустимост на 

кандидатите  

1. Допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, 

които отговарят на определението за 

иновационен клъстер , посочено в чл. 2, 

ал. 92 от Регламент 651/2014.  

2. Допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са кандидати 

(клъстери), при които подкрепата се 

предоставя изключително на 

юридическото лице - иновационeн 

клъстер (клъстерна организация). 

 

3. Допустими по настоящата процедура за 

подбор на проекти са само кандидати, 

които са обединения под формата на: 

 - клъстери, регистрирани като 

сдружения по смисъла на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (в 

частна или в обществена полза) или 

еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо 

пространство;  

ВАЖНО! За да бъдат допустими за 

финансиране по настоящата процедура, 

сдруженията по смисъла на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел 

следва да oсъществявяват стопанска 

дейност.  

 - клъстери - юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон или 

еквивалентно лице по смисъла на 

законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо 

пространство.  

ВАЖНО! За да бъдат допустими за 

финансиране по настоящата процедура, 

кандидатите следва да са 

регистрирани/оповестени в съответния 

регистър като обединения не по-късно от 

31.12.2017г.  

4. За да бъдат допустими за финансиране 

по настоящата процедура, кандидатите 

трябва да включват минимум 7 (седем) 

юридически лица и/или еднолични 

търговци, регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите или 

еквивалентни лица по смисъла на 

законодателството на държава-членка на 

Европейското икономическо 

пространство. 
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Допустими дейности  

Допустими по настоящата процедура са 
проекти, включващи следните дейности: 

Компонент 1: Укрепване на 
иновационния и научно-
изследователския потенциал на клъстера 
и създаване на сътрудничества 
(незадължителен):  

1/ Ресурсно обезпечаване на дейността 
на иновационния и научно-
изследователския персонал на клъстера - 
осигуряване на иновационен и  научно-
изследователски персонал за развитие на 
клъстерните иновационни дейности; 

2/ Повишаване капацитета на 
иновационния и научно-
изследователския персонал  на клъстера - 
участие в обмяна на опит, добри практики 
и специализирани обучения в страната и 
чужбина с цел повишаване на капацитета 
на иновационния и 
научноизследователския персонал на 
клъстера.  

3/ Насърчаване на клъстерния маркетинг. 

4/ Публичност и визуализация на проекта. 

5/ Одит на проекта.   

ВАЖНО! По Компонент 1 приложимият 
режим е помощ „de minimis“ съгласно 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 на 
Комисията от 18 декември 2013г. 
  

 

Компонент 2: Развитие на иновационни 
клъстери (вкл. споделена инфраструктура 
и ноу-хау) (задължителен):  

1/ Придобиване на дълготрайни 
материални активи (ДМА) за общи 
(съвместни) клъстерни иновационни 
дейности – оборудване за изпитателни 
лаборатории, производствени центрове, 
тренировъчни центрове, оборудване за 
зали за обучения и други сходни на 
посочените допустими за придобиване 
активи;   

2/ Придобиване на дълготрайни 
нематериални активи (ДНА) за общи 
(съвместни) клъстерни иновационни 
дейности – придобиване на 
специализирани програмни продукти, 
патенти, лицензи, „ноу хау”, търговски 
марки, акредитация, сертификация и 
други сходни на посочените допустими за 
придобиване активи.   

ВАЖНО! По Компонент 2 приложимият 
режим е „помощи за иновационни 
клъстери“ съгласно Регламент на 
Комисията (ЕС) № 651/2014г. 

Минималният и максималният размер 
на заявената безвъзмездна финансова 
помощ  

Минималният и максималният размер на 
заявената безвъзмездна финансова 
помощ по процедура за подбор на 
проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на 
иновационни клъстери“  са както следва:  
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Минимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ: 200 000 
лева   

Максимален размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ: 1 500 
000 лева 

В рамките на горните минимални и 
максимални размери са налице следните 
ограничения, следващи от правилата за 
държавни помощи: 

Максимален размер на помощта 

1) Помощи за иновационни клъстери 
съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 
651/2014 (Компонент 2 „Развитие на 
иновационни клъстери (вкл. споделена 
инфраструктура и ноу-хау)“): 

Безвъзмездната финансова помощ, за 
която се кандидатства по Компонент 2, 
заедно с получената 
държавна/минимална помощ от други 
източници, не може да надхвърля: 

Максимално допустимия размер на 
помощта по чл. 4, пар. 1, буква „к“ от 
Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 
e 7,5 млн. евро за иновационен клъстер. 

2) Минимална помощ съгласно 
Регламент (ЕС) № 1407/2013 (Компонент 
1 „Укрепване на иновационния и научно-
изследователския потенциал на клъстера 
и създаване на сътрудничества“) 

Максималният размер на помощта по 
режим de minimis за която се 

кандидатства, заедно с другите получени 
минимални помощи от кандидата, не 
може да надхвърля левовата 
равностойност на 200 000 евро и 
съответно левовата равностойност на 100 
000 евро, в случай на едно и също 
предприятие, което осъществява 
автомобилни товарни превози за чужда 
сметка за период от три бюджетни 
години (две предходни плюс текущата 
година). 

Процент на съфинансиране 

 

Компонент 1 „Укрепване на 
иновационния и научно-
изследователския потенциал на клъстера 
и създаване на сътрудничества“ – 
приложим режим „de minimis”: 

Максимален интензитет на помощта: 80 
% 

Компонент 2 „Развитие на иновационни 
клъстери (вкл. споделена инфраструктура 
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и ноу-хау)“ – приложим режим „помощи 
за иновационни клъстери“: 

Максимален интензитет на помощта: 65 
% 

Допустими по процедурата видове 
разходи   

Компонент 1: Укрепване на 
иновационния и научно-
изследователския потенциал на клъстера 
и създаване на сътрудничества 
(незадължителен):  

1/ Разходи за възнаграждения (вкл. 
здравни и осигурителни вноски за сметка 
на работодателя) на иновационния и 
научно-изследователския  персонал на 
клъстера - до 200 000 лв.   

2/ Разходи за материали за извършване 
на иновационнaтa и научно-
изследователската дейност (например 
материали, необходими за извършване 
на измерване и изпитване в изпитателни 
лаборатории, производствени центрове, 
тренировъчни центрове и други сходни 
на посочените допустими материали) – 
до 50 000 лв.   

3/ Разходи за участие в семинари, 
обучения, конференции, информационни 
събития, обмяна на опит и добри 
практики за иновационния и научно-
изследователския персонал на клъстера и 
на организациите-членове на клъстера – 
разходи за такси за участие в посочените 
събития и разходи за командировки 
(пътни, дневни и квартирни);  

4/ Разходи за наем на работни 
помещения на иновационния и научно-
изследователския персонал на клъстера - 
до 25 000 лв.;   

5/ Разходи за установяване и 
насърчаване на сътрудничеството с други 
иновационни клъстери, включително в 
други страни и изграждане на 
транснационални клъстерни връзки – 
разходи за командировки (пътни, дневни 
и квартирни) на представители, както на 
клъстера, така и на организации-членове 
на клъстера;  

6/  Разходи за представяне на 
иновационните продукти/услуги, 
предлагани от клъстера в национални и 
международни изложения и панаири – 
разходи за такси за участие, разходи за 
наем на изложбена площ, разходи за 
транспортиране на експонати, разходи за 
командировки (пътни, дневни и 
квартирни) на представители на клъстера 
и на организации-членове на клъстера; 

7/ Разходи за разработване на 
иновационна стратегия на клъстера, в 
случай че клъстерът няма разработена 
такава - до 10 000 лв.  

8/ Разходи за консултантски услуги преди 
стъпването на нов пазар – патенти 
проучвания, изследвания и информация 
за таргeтираните пазари по отношение на 
предлагани нови или съществуващи 
продукти и/или услуги - до 10 000 лв.
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9/ Разходи за популяризиране на името 
(марката) на клъстера и на неговите 
продукти/услуги – изготвяне и 
отпечатване на брошури и 
информационни материали и интернет 
страници за дейността на клъстера – до 10 
000 лв.  

10/ Разходи за придобиване на 
европейски клъстерен лейбъл (етикет), 
издаден от Европейския секретариат за 
клъстерни анализи (European Secretariat 
for Cluster Analysis) – до 7 000 лв.  

11/ Разходи за публичност и 
визуализация на проекта – до 2 000 лв. 

12/ Разходи за одит на проекта – 
допустими са за проекти със стойност на 
безвъзмездната финансова помощ над 
750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 
лв.  

 

ВАЖНО! Разходите по Компонент 1 
следва да бъдат общо до 50% от общо 
заявените и одобрени допустими 
разходи по проекта .  

Компонент 2: Развитие на иновационни 
клъстери (вкл. споделена инфраструктура 
и ноу-хау) задължителен  

1) Разходи за придобиване на 
дълготрайни материални активи (ДМА) за 
общи (съвместни) клъстерни дейности – 
закупуване на уреди за измерване и 
изпитване, машини, съоръжения и  
оборудване за изпитателни лаборатории, 
производствени центрове, тренировъчни 
центрове, оборудване за зали за 
обучения и други сходни на посочените 
допустими за придобиване активи; 

2) Разходи за придобиване на 
дълготрайни нематериални активи (ДНА)  
за общи (съвместни) клъстерни дейности 
– придобиване на специализирани 
програмни продукти, патенти, лицензи, 
„ноу хау”, търговски марки, акредитация, 
сертификация и други сходни на 
посочените допустими за придобиване 
активи – до 100 000 лв.;  

ВАЖНО! Разходите по Компонент 2 
следва да бъдат общо в размер на поне 
50% от общо заявените и одобрени 
допустими разходи по проекта.  

Краен срок за подаване на проектни 
предложения - 16.00ч. на 26.10.2019г. 

За повече информация: тук 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/66379cef-1a6a-47b9-a844-68a2f4c3099b
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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

