
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 10/2019 
 

 

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: 

 

Планът „Юнкер“ оказва значително 

въздействие върху заетостта и растежа 

в ЕС                                                                Стр. 2 

Подкрепа си за международното 

развитие                                                    Стр. 6                              

Създаване на нови възможности в 

момент на световна икономическа 

несигурност                                              Стр. 8  

„Стимулиране внедряването на иновации 

от съществуващи предприятия“     Стр. 12 

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027г.: 

Време за решения                                    Стр. 13           
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Планът „Юнкер“ оказва 

значително въздействие 

върху заетостта и растежа в 

ЕС 

Планът за инвестиции за Европа, т.нар. 

план „Юнкер“, е изиграл ключова роля за 

стимулирането на заетостта и растежа в 

ЕС. Инвестициите на групата на 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), подкрепени от Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ) по 

плана „Юнкер“, са довели до 

увеличаване на брутния вътрешен 

продукт (БВП) на ЕС с 0,9 % и до създаване 

на допълнителни 1,1 милиона работни 

места в сравнение с базовия сценарий. 

До 2022 г. благодарение на плана 

„Юнкер“ БВП на ЕС ще е нараснал с 1,8 % 

и ще са създадени 1,7 милиона работни 

места. Това показват последните 

изчисления на Съвместния 

изследователски център (JRC) и 

икономическия отдел на групата на ЕИБ, 

извършени въз основа на одобрените до 

юни 2019 г. споразумения за 

финансиране. 

Председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер заяви: Постигнахме 

целите, които си поставихме – връщане 

на стабилния растеж в Европа и 

стимулиране на заетостта. До 2022 г. 

планът „Юнкер“ ще е допринесъл за 

създаването на 1,7 милиона работни 

места на трудовия пазар в ЕС и за 

увеличаване на БВП на Съюза с 1,8 %. 

Винаги съм казвал, че планът не е 

панацея, но можем да се гордеем с 

факта, че над един милион малки 

предприятия получават финансиране, 

което преди не беше достъпно за тях. 

 

Заместник-председателят на Комисията 

Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, 

каза: Постигнахме значителен 

напредък от началото на първите 

проекти през 2015 г.! Днес 

европейската икономика отново е на 

прав път и планът за инвестиции ще 

има дълготрайно въздействие. До 

момента от финансирането са се 

възползвали над един милион малки 

предприятия, чиито проекти ни 

помагат в прехода към 

нисковъглеродна, кръгова и устойчива 
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икономика. Горд съм да заявя, че 

изпълнихме нашия най-голям 

приоритет – да мобилизираме частни 

средства за общественото благо. 

Вернер Хойер, председател на групата на 

Европейската инвестиционна банка, 

заяви: Когато преди пет години 

обсъдихме тази инициатива за пръв 

път, много хора бяха скептични. Трудно 

е да се повярва, че с какъвто и да е 

финансов инструмент могат да бъдат 

създадени милиони работни места или 

подкрепени един милион предприятия. 

Въпреки това последните изчисления 

показват, че сме били прави да следваме 

идеите си. Планът „Юнкер“ оказа 

значително въздействие върху 

икономиките и живота в цяла Европа – 

той подпомогна благоприятни за 

околната среда и климата проекти, 

иновациите и постигането на по-

справедливо общество и ще продължи 

да го прави дори след като Жан-Клод и 

аз отдавна сме се пенсионирали. 

 

 

 

Дългосрочно въздействие 

Освен прякото си въздействие върху 

заетостта и растежа на БВП планът 

„Юнкер“ ще окаже и дългосрочно 

макроикономическо въздействие върху 

ЕС. До 2037 г. дейностите по плана 

„Юнкер“ ще доведат до създаване на още 

1 милион работни места и до 

увеличаване на БВП на ЕС с още 1,2 %. 

Подобрената свързаност и повишената 

производителност в резултат на 

подкрепените по плана „Юнкер“ проекти 

допринасят за стимулирането на 

европейската конкурентоспособност и 

растеж в дългосрочен план. 

Насърчаване на инвестициите и 

подкрепа за МСП 

Според прогнозите към октомври 2019 г., 

планът „Юнкер“ ще мобилизира 

допълнителни инвестиции в размер на 

439,4 милиарда евро в целия Съюз. 

Очаква се над един милион стартиращи и 

малки предприятия да се възползват от 

подобрения достъп до финансиране. 

Около 70 % от очакваните мобилизирани 

инвестиции идват от частни ресурси, 

което означава, че планът „Юнкер“ е 

постигнал също така целта за 

мобилизиране на частни инвестиции.  

Кой е получил финансиране? 
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Благодарение на плана „Юнкер“ ЕИБ и 

нейната дъщерна структура за 

финансиране на малки предприятия, 

Европейският инвестиционен фонд 

(ЕИФ), са одобрили финансирането на 

почти 1200 дейности и са на път да 

предоставят рисково финансиране за над 

един милион стартиращи предприятия и 

МСП в широк кръг от сектори и във всички 

28 държави от ЕС. 

Към октомври 2019 г. Гърция, Естония, 

Португалия, България и Полша са 

държавите с най-високо съотношение 

между привлечени инвестиции по линия 

на ЕФСИ и БВП. Проектите по плана 

„Юнкер“ включват различни дейности – 

от изграждане на паневропейска 

инфраструктура за високоскоростно 

зареждане на електрически автомобили 

до създаване на компания за управление 

на хранителни отпадъци в Румъния и 

реинтеграция на бивши военнослужещи 

на работното място в Нидерландия. За 

повече подробности и допълнителни 

примери за проекти 

вж. информационните документи по 

държави и по сектори. 

Какви са ползите от плана „Юнкер“ за 

гражданите и предприятията? 

В допълнение към финансирането на 

новаторски проекти и нови технологии с 

плана „Юнкер“ се подкрепят и други цели 

на ЕС, например политиката за климата и 

социалната и транспортната политика. 

Благодарение на плана „Юнкер“: 

 над 10 милиона домакинства имат 

достъп до възобновяема енергия; 

 20 милиона европейци се ползват 

от подобрени здравни услуги; 

 182 милиона пътници годишно се 

ползват от по-добра железопътна и 

градска инфраструктура. 

За пълен преглед на ползите 

вж. годишния доклад на Европейската 

инвестиционна банка за 2018 г. относно 

операциите ѝ в рамките на ЕС. 

Въздействие в областта на климата 

Европейският фонд за стратегически 

инвестиции в рамките на плана „Юнкер“ 

подкрепя новаторски идеи за опазване на 

планетата. Очаква се чрез проектите, 

финансирани от групата на ЕИБ по плана 

„Юнкер“, да бъдат 

привлечени 90,7 милиарда евро 

инвестиции за действия в областта на 

климата. Действията включват 

изграждане на сгради с нулево 

потребление на енергия и вятърни 

паркове, проекти за слънчева енергия, 

водоспестяващи душове, 

екологосъобразни автобуси и LED 

осветление. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://www.eib.org/attachments/thematic/report_2018_on_eib_operations_inside_the_eu_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/report_2018_on_eib_operations_inside_the_eu_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/report_2018_on_eib_operations_inside_the_eu_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/press/efsi_climate_impact.pdf
https://www.eib.org/attachments/press/efsi_climate_impact.pdf
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Индивидуални услуги за консултиране и 

място за срещи в интернет 

Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да 

подпомага започването на нови 

проекти. Европейският консултантски 

център по инвестиционни 

въпроси предоставя техническа помощ и 

консултации за нови проекти. От 

стартирането си през 2015 г. центърът е 

разгледал над 1400 искания от 

организатори на проекти във всички 

държави от ЕС – по над 400 от тях се 

предоставя индивидуална консултативна 

помощ. За над 50 от тези проекти вече е 

одобрено отпускането на заеми от ЕИБ. 

Един от тях бе за модернизиране 

на системата за улично осветление във 

Вилнюс, за да се подобри нейната 

енергийна ефективност. Проектът, който 

също така получи гарантиран от ЕФСИ 

заем в размер на 21,6 милиона евро, ще 

помогне за намаляване на 

потреблението на електроенергия и на 

разходите с около 51 %, което ще доведе 

до икономии от 1 милион евро на година. 

Енергийното спестяване се равнява на 

средното потребление на енергия на 

почти 3100 домакинства. 

Освен това към септември 2019 г. е 

публикувана информация за 890 проекта 

на Европейския портал за инвестиционни 

проекти – място за онлайн срещи на 

организатори на проекти и инвеститори. 

Те обхващат всички основни сектори на 

икономиката на ЕС, като общият размер 

на предложените инвестиции възлиза на 

65 милиарда евро. Над 60 проекта са 

получили финансиране след 

публикуването на информация за тях на 

портала. Порталът предлага и 

допълнителни услуги, например 

организиране на прояви за намиране на 

партньори. 

 

Контекст 

Планът за инвестиции за Европа (планът 

„Юнкер“) бе иницииран през ноември 

2014 г., за да се обърне низходящата 

тенденция по отношение на равнищата 

на инвестициите и Европа да се насочи по 

пътя на икономическото възстановяване. 

Неговите три цели бяха премахване на 

пречките пред инвестициите, 

осигуряване на видимост и техническа 

помощ за инвестиционните проекти и по-

интелигентно използване на 

финансовите ресурси. Европейският фонд 

http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://eiah.eib.org/
http://reports.eib.org/eib-advisory-hub-2018/projects-stories/overlay/energy-efficient-street-lighting-in-vilnius/
http://reports.eib.org/eib-advisory-hub-2018/projects-stories/overlay/energy-efficient-street-lighting-in-vilnius/
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
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за стратегически инвестиции е гаранция 

от бюджета на ЕС, която позволява на 

групата на ЕИБ да финансира повече и 

често по-рискови проекти. 

Често се финансират изключително 

иновативни проекти или стартиращи 

предприятия без кредитна история. С 

проектите също така се обединяват по-

малки инфраструктурни нужди по 

сектори и по географски райони. Планът 

„Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да 

финансира повече дейности с по-висок 

рисков профил, отколкото би било 

възможно без гаранцията от бюджета на 

ЕС, както и да достига до нови клиенти – 

75 % от получателите на подкрепа по 

плана са нови за банката. 

На 18 април 2019 г. Европейският 

парламент даде зелена светлина за 

приемника на плана „Юнкер“ в 

следващата многогодишна финансова 

рамка – програмата InvestEU. 

Оценката на макроикономическото 

въздействие е извършена съвместно от 

икономическия отдел на ЕИБ и 

Съвместния изследователски център на 

Комисията (JRC). Тя се основава на 

утвърдена, публикувана и рецензирана 

методология, разработена от JRC. 

Данните за моделирането са достъпни 

в доклада за въздействието от юни 

2018 г. 

За повече информация 

Въздействие на плана „Юнкер“ върху 

заетостта и растежа: информационен 

документ 

ЕИБ/JRC 2019 г.: оценка на 

макроикономическото въздействие на 

групата на ЕИБ 

План „Юнкер“ – информационни 

документи по държави и по сектори 

Пълен списък на проектите на ЕИБ по 

линия на ЕФСИ 

_____________________________________________  

Европейците потвърждават 

подкрепата си за 

международното развитие 
 

 
 

Tазгодишното проучване на 

Евробарометър относно 

сътрудничеството на ЕС за 

развитие показва широк консенсус сред 

европейските граждани относно 

важността на международното 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_bg.htm
https://www.eib.org/attachments/efs/assessing_the_macroeconomic_impact_of_the_eib_group_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/efs/assessing_the_macroeconomic_impact_of_the_eib_group_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc118260.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc118260.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc118260.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
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сътрудничество и развитие. Почти 90% от 

гражданите на ЕС заявяват, че 

сътрудничеството за развитие е важно, за 

да се помага на хората в развиващите се 

държави. Това потвърждава 

тенденцията, наблюдавана през 

последните години, и показва, че 

сътрудничеството за развитие е една от 

политиките на ЕС, които най-често се 

възприемат положително. 

Комисарят по въпросите на 

международното сътрудничество и 

развитието 

Невен Mимица коментира: Много съм 

доволен, че европейските граждани 

продължават да изразяват много силна 

подкрепа за сътрудничеството на 

Съюза за развитие, както и съгласие с 

основните приоритети, по които 

работех през последните години: 

укрепването на партньорствата като 

това с Африка; задълбочаването на 

нашия ангажимент за създаване на 

работни места и осигуряването на 

повече частни инвестиции. Това е 

солидна основа, която ще позволи на 

Съюза да запази своята водеща 

световна роля и да посрещне 

значителните предизвикателства, 

които остават непроменени. 

Три четвърти от европейците са съгласни, 

че ЕС следва да укрепи партньорството си 

с Африка и да увеличи финансовите 

инвестиции за създаването на работни 

места и осигуряването на устойчиво 

развитие и на двата континента. Освен 

това европейските граждани подкрепят 

усилията на ЕС за стимулиране на 

частните инвестиции в сътрудничеството 

за развитие: три четвърти от европейците 

считат, че частният сектор трябва да играе 

по-значима роля за международното 

развитие. 

Европейските граждани подкрепят 

работата за постигането на обща 

глобална програма за развитие в рамките 

на целите за устойчиво развитие. На 

въпроса кои са основните 

предизвикателства пред развитието, 

гражданите подредиха по приоритети 

възловите цели за устойчиво развитие 

така: образование, мир и сигурност, вода 

и канализация, здравеопазване, 

продоволствена сигурност и селско 

стопанство, икономически растеж и 

заетост и права на човека. 

Над 70% от гражданите на ЕС заявяват, че 

финансовата помощ е ефективен начин за 

справяне с незаконната миграция и също 

толкова голяма част изразяват съгласие, 

че предоставянето на финансова помощ 

за развиващите се страни допринася за 

намаляване на неравенството в тези 

държави. Същият процент европейци 

смятат, че предоставянето на финансова 

помощ за развиващите се страни е 

ефективен начин за засилване на 

влиянието на ЕС по света. 
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За повече информация 

 

Тук можете да намерите отделни 

информационни фишове на 

националните езици за всички държави 

— членки на ЕС, инфографики на всички 

езици на държавите от ЕС и 

информационни фишове за резултатите в 

ЕС като цяло и младежите като целева 

група. 

 ___________________________________ 

 

Търговски споразумения на ЕС: 

Създаване на нови 

възможности в момент на 

световна икономическа 

несигурност 

Въпреки трудния икономически климат в 

световен план, европейските 

предприятия продължиха пълноценно да 

използват възможностите, предоставяни 

от търговската мрежа на Европейския 

съюз, която е най-голямата в света. 

Съгласно публикувания годишен доклад 

на Европейската комисия за 

изпълнението на търговските 

споразумения, през 2018 г. тази мрежа е 

обхващала 31 % от търговския обмен в 

Европа, като се предвижда значително 

нарастване (до почти 40 %), тъй като още 

търговски споразумения ще влязат в сила. 

Като цяло търговията представлява 35 % 

от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС. 

През 2018 г. износът за и вносът в 

държави партньори по търговските 

споразумения показаха положително 

развитие, с продължаващ растеж от 

съответно 2 % и 4,6 %, с високи резултати 

при износа на продукти на хранително-

вкусовата промишленост на ЕС. 

Разширяващата се мрежа на ЕС от 

търговски споразумения създава 

икономически възможности за 

работниците в Европа, с над 36 милиона 

работни места, подкрепени чрез износа 

извън ЕС. ЕС регистрира излишък от 84,6 

млрд. евро при търговията със стоки с 

партньорите си по търговските 

споразумения в сравнение с цялостния 

търговски дефицит с останалата част от 

света в размер на около 24 млрд. евро. 

 

В коментарите си относно доклада 

комисарят на ЕС по въпросите на 

търговията Сесилия Малмстрьом  

заяви: „Търговските споразумения 

създават възможности за 

https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
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европейските предприятия да се 

разрастват и да наемат повече хора. 

Днешният доклад показва, че като цяло 

търговията нараства, като все по-

голяма част от световната ни 

търговия е обхваната от 

преференциални споразумения. По-

конкретно износът ни на храни и 

напитки процъфтява благодарение на 

по-ниските мита и правната закрила 

извън Съюза на занаятчийски продукти 

от ЕС като шампанско и сирене фета. В 

доклада също така са представени 

доказателства за резултатите, 

постигнати чрез усилията ни, насочени 

към търговията и устойчивото 

развитие. Освен това предприехме и 

редица безпрецедентни мерки за 

осигуряване на съблюдаване на 

задълженията, поети от нашите 

търговски партньори през последната 

година, по-специално в областта на 

правата на работниците. Предстои 

още работа, разбира се. С 

предоставянето на тези данни на 

широката общественост се надяваме 

да насърчим по-широка дискусия 

относно търговските споразумения и 

как чрез тях да се осигурят ползи за 

максимален брой граждани.“ 

При разглеждането на конкретни сектори 

в различните споразумения в доклада за 

2018 г. се установява, че: 

 износът на продукти на 

хранително-вкусовата 

промишленост на ЕС за търговски 

партньори е продължил да 

нараства, отбелязвайки общо 

увеличение с 2,2 % в сравнение с 

предходната година. Износът на 

продукти на хранително-вкусовата 

промишленост за Южна Корея 

също е нараснал с 4,8 %. Може да 

се отбележи и износът на продукти 

на хранително-вкусовата 

промишленост за Грузия, Молдова 

и Украйна, който се е увеличил с 

11 % в сравнение с 2017 г.; 

 износът на промишлени стоки на 

ЕС също се е увеличил с общо 2 %, 

като по-силно нарастване е 

установено при химикалите (2,5 %), 

минералните продукти (6 %) и 

неблагородните метали (4,4 %). 

Например, както се посочва в доклада, 

при едно от последните търговски 

споразумения — търговското 

споразумение между ЕС и Канада, през 

първата пълна календарна година (2018 

г.) от изпълнението му: 

 двустранната търговия със стоки е 

нараснала с 10,3 %, а излишъкът на 

ЕС в търговията с Канада се е 

увеличил с 60 %; 
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 износът на стоки от ЕС за Канада е 

нараснал с 15 % (или 36 млрд. евро 

в допълнителни приходи от износ), 

особено в секторите, в които 

вносните мита преди това са били 

високи, например фармацевтични 

продукти (увеличение с 29 %), 

машини (увеличение с 16 %) или 

органични химикали (увеличение 

със 77 %);  

 износът на продукти на 

хранително-вкусовата 

промишленост на ЕС за Канада 

(представляващ 9 % от общия износ 

на ЕС) се е увеличил със 7 %. 

 

Освен това, след задълбочени дискусии в 

съвместните комитети, създадени в 

рамките на различните търговски 

споразумения, няколко държави 

партньори премахнаха пречките пред 

търговията, позволявайки на повече 

предприятия от ЕС да се възползват 

пълноценно от възможностите, 

предлагани от тези споразумения. 

Датските и нидерландските земеделски 

стопани, например, ще могат да изнасят 

говеждо месо за Южна Корея, докато 

Полша и Испания ще имат възможност да 

изнасят птиче месо за Южна Африка. 

В доклада се разглежда и въздействието 

на разпоредбите, включени в 

специалните глави за „Търговия и 

устойчиво развитие“, които са част от 

всички сключени напоследък търговски 

споразумения на ЕС. Целта на тези глави 

е сътрудничеството с търговските 

партньори, за да се прилагат 

международните правила в областта на 

труда и околната среда съгласно 

заложеното в многостранни 

споразумения в областта на околната 

среда или в конвенциите на 

Международната организация на труда 

(МОТ). Последните постижения преди 

влизането в сила на съответните 

споразумения включват ратифицирането 

от страна на Мексико и Виетнам на 

Конвенция № 98 на МОТ за правото на 

организиране и на колективно 

договаряне. Споразуменията с Виетнам, 

Япония, Сингапур, Меркосур и Мексико 

включват също така засилени 

ангажименти за ефективно изпълнение 

на Парижкото споразумение относно 

изменението на климата. 
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През 2018 и 2019 г. ЕС предприе и 

няколко действия за правоприлагане в 

рамките на търговските си споразумения, 

включително по отношение на трудовите 

стандарти. Наред с други примери ЕС 

поиска създаването на група, тъй като 

Южна Корея не ратифицира конвенциите 

на МОТ относно правата на работниците, 

по-специално свободата на сдружаване и 

колективното договаряне. 

В същото време в доклада се подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

усилията, съвместно с държавите членки 

и заинтересованите страни, 

за повишаване на осведомеността 

относно възможностите, които предлагат 

търговските споразумения, както 

и засилване на действията за 

правоприлагане, така че споразуменията 

да дават очакваните резултати.  

Докладът ще бъде подложен на 

обсъждане от Европейския парламент и 

представителите на държавите членки в 

Съвета. 

Контекст 

Понастоящем ЕС разполага с най-

голямата търговска мрежа в света, с 41 

търговски споразумения, които обхващат 

72 държави. Видовете търговските 

споразумения на ЕС включват: 

 споразумения „от първо 

поколение“, т.е. споразумения, 

които са сключени преди 2006 г. и 

са съсредоточени върху 

премахването на митата; 

 споразумения „от второ 

поколение“, които включват и нови 

области, като правата върху 

интелектуална собственост, 

услугите и устойчивото развитие; 

 задълбочени и всеобхватни зони за 

свободна търговия, чрез които се 

създават по-силни икономически 

връзки между ЕС и съседните 

държави; 

 споразумения за икономическо 

партньорство (СИП), насочени към 

нуждите от развитие на държавите 

от Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн. 

За повече информация 

Основни факти 

Годишен доклад за изпълнението на 

търговските споразумения 

Работен документ на службите на 

комисията 

Търговската политика на ЕС в действие 

___________________________________ 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158388.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158387.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158387.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2019&number=370&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2019&number=370&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://publications.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/ff7a42a0-8740-11e9-9f05-01aa75ed71a1
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Oбществено обсъждане на 

документация по процедура 

за подбор на проекти 

„Стимулиране внедряването 

на иновации от 

съществуващи предприятия“ 

 

Управляващият орган на Оперативна 

програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 

обявява за обществено обсъждане 

процедура за подбор на 

проекти „Стимулиране внедряването на 

иновации от съществуващи 

предприятия“ по Приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации“ на 

оперативната програма. 

Целта на процедурата е предоставяне на 

фокусирана подкрепа на българските 

предприятия за повишаване на 

иновационната дейност в тематичните 

области на Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация (ИСИС), 

като изпълнението на проектите, 

подкрепени по процедурата, следва да 

води до внедряване на продуктова 

иновация (стока или услуга) или до 

внедряване на иновация в бизнес 

процесите, насочена към производство 

на стоки и предоставяне на услуги. 

Внедряваните иновации следва да 

попадат в приоритетните направления на 

тематичните области на ИСИС. 

Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ по процедурата е 60 

000 000 евро/ 117 349 800 лева. 

Минималният размер на заявената 

безвъзмездна финансова помощ на 

проект е 100 000 лева, а максималният 

размер е 500 000 лева за микро и малки 

предприятия, 750 000 лева за средни 

предприятия и 1 000 000 лева за големи 

предприятия. 

 

По процедурата са предвидени изцяло 

електронно подаване и оценка на 

проектните предложения, които ще се 

извършват чрез Информационната 

система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). 

Проектът на Условия за кандидатстване, 

Условия за изпълнение и приложения 

към тях  по процедура „Стимулиране 

внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“ се 

публикува на основание чл. 26, ал. 4 от 

ЗУСЕСИФ. Проектът на документите по 

http://opik.bg/protseduri-opik/vprosi-i-otgovori-po-protseduri
http://opik.bg/protseduri-opik/vprosi-i-otgovori-po-protseduri
http://opik.bg/protseduri-opik/vprosi-i-otgovori-po-protseduri


 

 

 

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

 

13 
 

Европейски бюлетин          Октомври 2019 
Брой / 10 

процедурата са публикувани и в ИСУН 

2020. 

Предложения и коментари по 

горепосочените документи могат да се 

изпращат в срок до 17:30 ч. на 27.10.2019 

г. (включително) на следната електронна 

поща: 

public.consultation@mi.government.bg 

Предложенията и коментарите следва да 

бъдат представени като свободен текст в 

рамките на електронното писмо (e-mail) 

или да бъдат приложени в отделен файл 

във формат .word, а не да бъдат 

сканирани или нанасяни в отделните 

документи от пакета. 

___________________________________ 

Бюджет на ЕС за периода 

2021—2027г.: Време за 

решения 

Преди заседанието на Европейския съвет 

на 17 и 18 октомври Европейската 

комисия призовава държавните и 

правителствените ръководители от ЕС да 

предоставят политически насоки и да 

дадат нов тласък на преговорите, за да се 

постигне споразумение по справедлив, 

балансиран и модерен дългосрочен 

бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. 

преди края на тази година. Следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР) 

трябва да съответства на 

предизвикателствата на днешния и 

утрешния ден, така че да позволи на ЕС да 

отговори на очакванията на гражданите. 

В публикувано съобщение на 

Европейската комисия се набелязват 

основните въпроси, които се нуждаят от 

внимание и ясна насока от страна на 

ръководителите на ЕС, за да се постигне 

бързо споразумение. Сред тях са: 

- общото равнище на финансиране, което 

да съответства на споделените 

приоритети на Съюза; 

- модерен бюджет с правилния баланс 

между политиките и силен акцент върху 

европейската добавена стойност; 

- по-прозрачен подход към 

финансирането на бюджета на ЕС и 

въвеждането на нови източници на 

приходи за подпомагане на приоритетите 

и намаляване на тежестта върху 

националните вноски; както и 

- по-голяма съгласуваност на политиката 

посредством по-тясна връзка между 

финансирането и приоритетите на 

политиката и по-силни инструменти за 

защитата на бюджета на ЕС от 

недостатъци в прилагането на 

принципите на правовата държава. 

Стратегическите решения относно тези 

елементи следва да способстват за 

http://public.consultation@mi.government.bg/
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напредъка на текущите преговори 

относно следващия дългосрочен бюджет 

на ЕС с оглед постигането на 

споразумение до края на годината, както 

бе договорено от лидерите на 

ЕС през юни. 

Председателят на Европейската 

комисия Жан-Клод 

Юнкер заяви: Дългосрочният бюджет 

на ЕС означава предприемане на 

действия там, където ЕС добавя най-

голяма стойност. Това е инвестиция в 

цяла Европа, научни изследвания на 

световно ниво. Това е финансиране за 

трансгранична инфраструктура, 

подкрепа за малките предприятия, 

както и защитна мрежа за нашите 

земеделски производители. Това е 

образование в друга европейска 

държава за поколения млади европейци. 

Това са приоритетите, отразени в 

предложението на Европейската 

комисия за следващите седем години. 

Освен това предложението ни e един 

ориентиран към бъдещето, отговорен 

и прагматичен план за това как да 

постигнем повече резултати с по-

малко ресурси. Призовавам Европейския 

парламент и нашите държави членки 

да постигнат бързо споразумение. 

Комисарят, отговарящ за бюджета и 

човешките ресурси, 

Гюнтер Йотингер заяви: През пролетта 

на миналата година Комисията направи 

предложение за следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС, което всички смятат за 

добра основа за преговори. 16 месеца по-

късно, работата напредна, но остава 

малко време. Всички трябва да работят 

за постигане на компромис. Трябва да 

запретнем ръкави и да доведем процеса 

докрай. В момент на големи 

предизвикателства, Европа не може да 

си позволи закъснение на дългосрочния 

си бюджет. Нашите граждани очакват 

да видят резултати; сега е време да се 

поеме отговорност. Време за вземане 

на решения. 

През май и юни 2018 г. Комисията 

представи предложение за нов, модерен 

дългосрочен бюджет, който е силно 

насочен към приоритетите на Съюза, 

включително законодателните 

предложения за 37-те секторни 

програми. Въз основа на това както 

Европейският парламент, така и Съветът 

вече са свършили много работа. Беше 

постигнат напредък по отношение на 

общата рамка и по много от секторните 

предложения. 

Необходимо е обаче да се свърши 

повече. С приближаването на 

решителния момент за преговорите сега 

повече от всякога са необходими 

стратегически насоки от лидерите, за да 

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/06/20/european-council-conclusions-final-20-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
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може новите програми да бъдат 

стартирани навреме на 1 януари 2021 г. 

-Приемане на бюджет, отговарящ на 

амбициите. 

Комисията предлага дългосрочен 

бюджет, равняващ се на 1,114 % от 

брутния национален доход (БНД) на ЕС-

27. Съюзът от 27 държави членки 

инвестира 1,16 % от БНД на ЕС-27, 

включително Европейския фонд за 

развитие. Ето защо предложеният 

бюджет е вече по-малък в сравнение със 

сегашния. Ако бюджетът на ЕС бъде 

намален още повече, това би затруднило 

постигането на приоритетите на Съюза и 

предоставянето на така необходимата 

подкрепа на земеделските стопани, 

студентите, изследователите, както и на 

стотиците хиляди други бенефициери на 

бюджета на ЕС. Затова лидерите следва 

да се стремят към реалистичен бюджет, 

който отговаря на задачата. 

- Намиране на по-справедлив подход 

към финансирането на бюджета на ЕС 

Някои от най-богатите държави — членки 

на ЕС, получават намаления на вноските 

си в бюджета на ЕС — известни също като 

отстъпки — и в резултат на това внасят по-

малко средства в сравнение с техния 

брутен национален доход на глава от 

населението (вж. приложението). 

Оттеглянето на Обединеното кралство — 

заради което бе въведена системата на 

отстъпки още през 1984 г. — предоставя 

възможност да бъде реформирана 

приходната част на бюджета на ЕС и да 

бъде решен проблемът със станалата 

непрозрачна и изкривена система. 

Лидерите трябва да използват тази 

възможност и да подкрепят по-

справедлив начин за финансиране на 

бюджета на ЕС. 

- Модернизиране на приходната част на 

бюджета на ЕС 

Сега е и моментът да се потърсят нови 

източници на приходи за бюджета на ЕС, 

които са по-тясно свързани с 

приоритетите на политиката на ЕС. Сред 

възможните източници са приходи от 

схемата за търговия с емисии или вноски 

на база нерециклирани отпадъци от 

опаковки от пластмаса. Ръководителите 

следва да се възползват от нарастващата 

динамика в полза на тези нови собствени 

ресурси и да постигнат съгласие за 

разнообразяване на източниците на 

приходи за бюджета на ЕС. 

- Модернизиране на разходната част на 

бюджета на ЕС 

В своето предложение за дългосрочния 

бюджет на ЕС Комисията предложи нов 

баланс между областите на политиката, 

финансирани от бюджета на ЕС. 

Политиката на сближаване и общата 
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селскостопанска политика продължават 

да играят жизненоважна роля в 

изграждането на бъдещето на Европа, но 

сега те се модернизират в съответствие с 

новите приоритети. В същото време 

повече средства отиват за ключови 

области на политиката, като научните 

изследвания и иновациите, мобилността 

на студентите, действията в областта на 

климата, миграцията, управлението и 

сигурността на границите, 

цифровизацията, както и отбраната и 

външната дейност на Съюза. Лидерите 

трябва да подкрепят тези усилия за 

модернизиране на бюджета на ЕС, за да 

може той да постига резултати в 

областите, които интересуват хората. 

Контекст 

На 2 май 2018 г. Комисията представи 

предложение за справедлив, балансиран 

и модерен бюджет, за да се постигнат 

приоритетите на Европа, определени от 

лидерите в Братислава през 2016 г. и в 

Рим през 2017 г. Това предложение бе 

незабавно последвано от законодателни 

предложения за 37-те секторни 

програми, които са част от бъдещия 

дългосрочен бюджет. 

Оттогава Комисията работи ръка за ръка с 

ротационното председателство на 

Съвета, в тясно сътрудничество с 

Европейския парламент, за да придвижи 

преговорите напред. В съответствие 

със заключенията от заседанието на 

Европейския съвет от 20 и 21 юни 2019 г. 

споразумение следва да се постигне 

преди края на годината. Комисията 

споделя твърдото си убеждение, че 

придържането към този график е от 

съществено значение за стотиците 

хиляди студенти, земеделски стопани и 

изследователи в цяла Европа, както и за 

всички останали, които се ползват от 

бюджета на ЕС. 

 

За повече информация 

- Информационен документ: Mодерен 

бюджет на ЕС в отговор на бъдещите 

предизвикателства (9 октомври 2019 г.) 

 

- Информационен документ: 

Финансиране от бюджета на ЕС (9 

октомври 2019 г.) 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-eu-budget-financing_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-eu-budget-financing_bg
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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

