
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 11/2019 

 

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: 

 

Есенна икономическа прогноза 2019    Стр. 2 

Споразумение за бюджета  

на ЕС за 2020 г.                                            Стр. 6                             

Държавна помощ: Комисията одобрява 

близо 94 милиона евро подкрепа за 

високоефективна централа за 

комбинирано производство на енергия от 

отпадъци в България                             Стр. 10 

ЕС трябва да предложи допълнителни 

мерки за решаване на проблемите с 

качеството на въздуха                         Стр. 13               
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Есенна икономическа прогноза 

2019 г.: Изпълнен с 

предизвикателства път 

напред 

Вече седем поредни години 

европейската икономика се намира в 

растеж и се очаква тя да продължи да се 

разраства през 2020 г. и 2021 г. Пазарите 

на труда остават динамични и 

безработицата продължава да намалява. 

Външната среда обаче не е толкова 

благоприятна и несигурността 

продължава да е голяма. Това засяга 

особено производствения сектор, който 

преминава също през структурни 

промени. В резултат на това европейската 

икономика изглежда се насочва към 

продължителен период на по-слаб 

растеж и слаба инфлация. 

Понастоящем брутният вътрешен 

продукт (БВП) на еврозоната се очаква да 

нарасне с 1,1 % през 2019 г. и с 1,2 % през 

2020 г. и 2021 г. В сравнение с лятната 

икономическа прогноза от 2019 г. 

(публикувана през юли) прогнозата за 

растеж бе понижена с 0,1 процентни 

пункта през 2019 г. (от 1,2 %) и с 0.2 

процентни пункта през 2020 г. (от 1,4 %). 

За ЕС като цяло се предвижда БВП да се 

увеличи с 1,4 % през 2019 г., 2020 г. и 

2021 г. Прогнозата за 2020 г. също бе 

занижена в сравнение с лятото (от 1,6 %). 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията за еврото и 

социалния диалог, отговарящ също за 

финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, 

заяви: До настоящия момент 

европейската икономика показа 

устойчивост на фона на по-малко 

благоприятна външна 

среда: икономическият растеж се 

запази, създаването на работни места 

беше стабилно, а вътрешното търсене 

силно. Въпреки това в бъдеще може да 

срещнем трудности: период на голяма 

несигурност поради търговските 

конфликти, нарастващите 

геополитически напрежения, 

продължаващата слабост в 

производствения сектор и излизането 

на Обединеното кралство от ЕС. 

Призовавам всички държави от ЕС, 

които имат високи равнища на 

публичен дълг, да следват разумни 

фискални политики и да намалят 

своите дългове. От друга страна 

държавите членки, които разполагат с 

фискално пространство, следва да го 

използват сега. 

Комисарят по икономическите и 

финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз 
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Пиер Московиси заяви:  

През следващите две години всички 

икономики в ЕС ще продължат да се 

разрастват въпреки все по-големия 

брой препятствия. Основите на 

икономиката на ЕС са стабилни: след 

шест години растеж безработицата в 

ЕС е на най-ниското си равнище от 

началото на века, а съвкупният 

дефицит е под 1 % от БВП. Но по 

изпълнения с предизвикателствата 

път напред няма място за 

самодоволство. Всички политически 

лостове ще трябва да бъдат 

използвани за укрепване на 

устойчивостта на Европа и за подкрепа 

на растежа. 

Растежът ще зависи от ориентираните 

към вътрешния пазар сектори 

Продължаващото напрежение в 

търговията между САЩ и Китай и 

високите равнища на несигурност на 

политиката, особено по отношение на 

търговията, засегнаха инвестициите, 

производството и международната 

търговия. Очаква се растежът на БВП в 

световен мащаб да остане слаб, поради 

което растежът в Европа ще зависи от 

силата на секторите, ориентирани в по-

голяма степен към вътрешния пазар. Те 

от своя страна ще разчитат на пазара на 

труда, който да подпомага растежа на 

заплатите, на благоприятни условия за 

финансиране, а в някои държави членки, 

на подкрепа от бюджета. Въпреки че се 

очаква икономиките на всички държави 

членки да продължат да се разрастват, 

малко вероятно е единствено 

вътрешните фактори за растеж да са 

достатъчни за осигуряването на силен 

растеж. 

Пазарите на труда би трябвало да 

останат стабилни, но подобренията ще 

се забавят 

Разкриването на работни места в целия 

ЕС се оказа изненадващо устойчиво. Това 

отчасти се дължи на факта, че обикновено 

е нужно известно време на 

икономическото развитие, за да повлияе 

на заетостта, както и на изместването на 

работните места към секторите на 

услугите. Заетостта е рекордно висока, а 

безработицата в ЕС е на най-ниското си 

равнище от началото на века. Въпреки че 

има вероятност нетното създаване на 

работни места да се забави, 

безработицата в еврозоната се очаква да 

продължи да се понижава от 7,6 % през 

тази година на 7,4 % през 2020 г. и 7,3 % 

през 2021 г. Очаква се безработицата в ЕС 

да спадне до 6,3 % през тази година и да 

се задържи на 6,2 % през 2020 г. и 2021 г. 

Инфлацията ще остане ниска 

През тази година инфлацията в 

еврозоната се забави поради спада в 
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цените на енергията и защото 

дружествата до голяма степен 

предпочетоха да включат разходите за 

по-високи възнаграждения в своите 

маржове вместо да ги прехвърлят на 

клиентите си. Очаква се инфлационният 

натиск да остане ограничен през 

следващите две години. Инфлацията в 

еврозоната ( според Хармонизирания 

индекс на потребителските цени) се 

очаква да достигне 1,2 % през тази и 

следващата година и 1,3 % през 

2021 г. Прогнозата за инфлацията в ЕС е 

1,5 % през тази и следващата година и 

1,7 % през 2021 г. 

Равнищата на държавния дълг ще се 

понижат за пета поредна година; 

дефицитите леко ще се увеличат 

Очаква се публичните финанси в Европа 

да продължат да се възползват от много 

ниските лихви, дължими по непогасени 

дългове. Въпреки по-слабия растеж на 

БВП съотношението на съвкупния 

държавен дълг към БВП в еврозоната се 

очаква да продължи да намалява за пета 

поредна година до 86,4 % през тази 

година, 85,1 % през 2020 г. и 84,1 % през 

2021 г. Същите фактори важат за ЕС, 

където съотношението на държавния 

дълг към БВП се очаква да спадне до 

80,6 % през тази година, 79,4 % през 

2020 г. и 78,4 % през 2021 г. 

От друга страна, очаква се салдата по 

консолидираните държавни бюджети 

леко да се влошат поради въздействието 

на по-слабия растеж и донякъде по-

гъвкавите дискреционни фискални 

политики в някои държави членки. 

Очаква се съвкупният дефицит на 

еврозоната да се увеличи от рекордно 

ниските 0,5 % от БВП през 2018 г. до 0,8 % 

през тази година, 0,9 % през 2020 г. и 

1,0 % през 2021 г., при условие че 

политиката остане непроменена. 

Въпреки това съвкупната фискална 

позиция на еврозоната, т.е. общата 

промяна в структурното бюджетно салдо 

на 19-те държави, членуващи в 

еврозоната, се очаква да остане като цяло 

неутрална. Очаква се съвкупният дефицит 

в ЕС също да нарасне от 0,7 % от БВП през 

2018 г. до 0,9 % през тази година, 1,1 % 

през 2020 г. и 1,2 % през 2021 г. 

Рисковете за перспективите са свързани 

главно със занижени прогнози 

Редица рискове може да доведат до по-

слаб от предвидения растеж. 

Допълнителната несигурност или по-

силното напрежение в търговията или 

геополитиката биха могли да забавят 

растежа. Същият ефект може да се получи 

и от по-рязко от очакваното забавяне на 

растежа в Китай поради по-слабите 

икономически последици от приетите 

досега мерки на политиката. По-близо до 
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Европа, сред рисковете са 

неорганизираното излизане на 

Обединеното кралство от ЕС и 

вероятността слабостите в 

производствения сектор да се отразят по-

силно на секторите, ориентирани към 

вътрешния пазар. 

Обратно, намаляването на напрежението 

в търговията, засилването на растежа в 

Китай и намаляването на 

геополитическото напрежение биха 

подкрепили растежа. В еврозоната 

положително би се отразило на растежа 

също така, ако държавите членки с 

фискално пространство изберат по-

експанзионистични от очакваните 

фискални политики. Като цяло обаче 

определено надделяват рисковете, 

свързани със занижена прогноза. 

За Обединеното кралство се прави чисто 

техническо допускане 

С оглед на процеса на оттегляне на 

Обединеното кралство от ЕС прогнозите 

се основават на чисто техническо 

допускане, че статуквото в моделите на 

търговията между ЕС-27 и Обединеното 

кралство ще се запази.Това се прави само 

за целите на прогнозирането и не оказва 

влияние върху протичащия в момента 

процес в рамките на процедурата по 

член 50. 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на 

набор от технически допускания относно 

обменните курсове, лихвените проценти 

и цените на стоките, актуални към 

21 октомври 2019 г. По отношение на 

всички други входящи данни, 

включително допускания относно 

държавните политики, в прогнозата е 

взета под внимание информацията, 

налична до 24 октомври 2017 г. 

включително. Прогнозата се основава на 

допускането за липса на промяна в 

политиките, освен ако не са обявени 

правдоподобно конкретни и подробни 

мерки. 

Следващата прогноза на Европейската 

комисия — междинната икономическа 

прогноза от зимата на 2020 г., ще 

съдържа актуализация на прогнозите за 

БВП и инфлацията. 

За повече информация 

Пълен документ: Есенна икономическа 

прогноза 2019 г. 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast_en
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Споразумение за бюджета на 

ЕС за 2020 г.: борба с 

изменението на климата и 

постигане на резултати по 

другите приоритети на ЕС 
 

Трите институции на ЕС постигнаха 

споразумение за бюджета на ЕС за 2020 г. 

Това ще даде възможност на Съюза да 

насочи ресурсите си към важните за 

гражданите приоритети: изменението на 

климата, работните места, младите хора, 

сигурността и солидарността в ЕС. 

Бюджетът за следващата година ще 

подготви също така прехода към 

следващия бюджетен цикъл, тъй като ще 

бъде седмият и последният в рамките на 

текущия дългосрочен бюджетен цикъл на 

ЕС за периода 2014—2020 г. 

Европейският комисар за бюджета и 

човешките ресурси 

Гюнтер Йотингер заяви: "Бюджетът на 

ЕС за 2020 г. е съсредоточен върху 

приемствеността — той е последният 

в рамките на текущия дългосрочен 

бюджет и последният, предложен и 

договорен от Комисията „Юнкер“. 

Ресурсите ще бъдат насочени към 

областите, в които има потребност. 

Бюджетът ще спомогне за създаването 

на работни места, за борбата с 

изменението на климата и за 

привличането на инвестиции в цяла 

Европа. Ще се инвестира в младите хора 

и в превръщането на Европа в по-

сигурно място. Всички тези 

приоритети са отразени и в 

предложението на Комисията за 

дългосрочния бюджет след 2020 г. 

Понастоящем е необходимо да се 

съсредоточим върху своевременното 

приемане на следващия дългосрочен 

бюджет, за да предоставим сигурност 

и стабилност на бенефициерите ни и да 

продължим да осигуряваме добавена 

стойност от действията на ЕС за 

всички." 

Бюджетът на ЕС за 2020 г. възлиза на 

168,69 милиарда евро бюджетни кредити 

за поети задължения (средствата, за 

които могат да бъдат сключени договори 

през дадена година) и 153,57 милиарда 

евро бюджетни кредити за плащания 

(средствата, които ще бъдат изплатени). 

Някои от неговите основни 

характеристики са: 

 21% от общия бюджет ще бъдат 

изразходвани за мерки за борба с 

изменението на климата. 

Например програмата LIFE за 

околната среда и изменението на 

климата ще получи 589,6 милиона 

евро (+5,6% в сравнение с 2019 г.). 

„Хоризонт 2020“, която 

традиционно допринася 

значително за изпълнението на 



 

 

 

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

 

7 
 

Европейски бюлетин          Ноември 2019 
Брой / 11 

свързаните с климата цели, ще 

получи 13,49* милиарда 

евро (+8,8% в сравнение с 2019 г.). 

Енергийното направление на 

Механизма за свързване на Европа, 

което инвестира в 

широкомащабното внедряване на 

възобновяеми източници, в 

модернизирането на съществуваща 

инфраструктура за енергиен пренос 

и в изграждането на нова 

инфраструктура, ще получи 1,28 

милиарда евро (+35% в сравнение с 

2019 г.). Транспортното 

направление на Механизма за 

свързване на Европа ще бъде 

подпомогнато с 2,58 милиарда 

евро. 

 Почти половината от средствата 

— 83,93 милиарда евро бюджетни 

кредити за поети 

задължения (+4,1% в сравнение с 

2019 г.) — ще спомогнат за 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

икономиката ни. От тях 58,65 

милиарда евро (+2,5% в сравнение 

с 2019 г.) ще бъдат изразходвани за 

намаляване на икономическите 

разлики в държавите членки и 

между тях, за увеличаване на 

растежа, за създаване на работни 

места и за стимулиране на 

сближаването посредством 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондове). 

 Европейската сателитна 

навигационна система „Галилео“ 

ще бъде подпомогната с 1,2 

милиарда евро (+74,7% в 

сравнение с 2019 г.), за да увеличи 

своя дял на световния пазар и да 

достигне 1,2 милиарда ползватели 

до края на 2020 г. 

 Посредством 255 милиона евро на 

европейските дружества ще бъдат 

предоставени стимули за 

съвместно разработване на 

изделия и технологии в сферата на 

отбраната по линия на 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта 

на отбраната. 

 Младите хора ще могат да 

използват средства от ЕС 

посредством няколко 

програми: 2,89 милиарда евро ще 

бъдат насочени към образованието 

чрез програмата „Еразъм+“ (+3,6% 

в сравнение с 2019 г.). Със сумата 

от 166,1 милиона евро (+15,9% в 

сравнение с 2019 г.) ще бъдат 

създадени възможности за 

доброволческа дейност или работа 

по проекти в собствената страна 

или в чужбина по линия 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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на Европейския корпус за 

солидарност. 

 Европейските земеделски стопани 

ще получат 58,12 милиарда евро. 

 Ще продължи да се предоставя 

подпомагане за сигурността и 

управлението на миграцията. 

Например 2,36 милиона евро ще 

бъдат заделени за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, фонд 

„Вътрешна сигурност“ и агенциите, 

които работят в тези сфери 

(Европол, Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана (Fron-

tex), Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

и Агенцията на ЕС за оперативното 

управление на широкомащабни 

информационни системи в 

пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие (eu-LISA). 

 

Споразумението се основава на 

презумпцията, че след като Обединеното 

кралство напусне Европейския съюз най-

късно на 31 януари 2020 г., то ще 

продължи да дава финансов принос и да 

участва в изпълнението на бюджета на ЕС 

до края на 2020 г., както ако беше 

държава членка. 

 

Контекст 

Всяка година, обикновено в края на 

пролетта, Европейската комисия внася 

проект на бюджет на ЕС за следващата 

година. Тази година тя представи 

първоначалното си предложение на 5 

юни 2019 г. 

Въз основа на това предложение 

Европейският парламент и Съветът 

излизат със самостоятелна позиция. Тази 

година Съветът прие официално 

позицията си на 3 септември 2019 г., а 

Европейският парламент гласува своята 

позиция на пленарно заседание на 23 

октомври 2019 г. 

Различията между позициите на 

Европейския парламент и на Съвета се 

преодоляват в рамките на преговорен 

процес, наречен „помирителната 

процедура“. Тази година 21-дневната 

помирителна процедура се проведе от 

29 октомври до 18 ноември 2019 г. 

Преговорите се провеждат от специално 

свикан помирителен комитет, в който 

Европейският парламент и Съветът 

изпращат по 28 представители. От страна 

на Европейския парламент преговорите 

бяха водени от председателя на 

комисията по бюджети Йоан ван 

Овертвелд и докладчиците за бюджета за 

2020 г. Моника Холмайер и Ейдер 

Гардиасабал Рубиал. От страна на Съвета 

главен преговарящ беше Кимо 

Тийликайнен, който е държавен секретар 

в Министерството на финансите на 

Финландия — страната, която 

понастоящем е ротационен председател 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps_en
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на Съвета. Европейската комисия 

изпълнява важната роля на 

безпристрастен посредник и беше 

представлявана от комисаря, отговарящ 

за бюджета, Гюнтер Йотингер, който 

беше подпомаган от експерти от 

генерална дирекция „Бюджет“. 

 

Тазгодишните преговори за бюджета за 

2020 г. се състояха успоредно с 

преговорите за следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС — този за периода 2021—

2027 г. Те започнаха, след като Комисията 

представи на 2 май 2018 г. предложение 

за справедлив, балансиран и модерен 

бюджет, за да се постигнат приоритетите 

на Европа, обявени от председателя 

Юнкер в речите му за състоянието на 

Съюза и договорени от лидерите в 

Братислава през 2016 г. и в Рим през 

2017 г. Предложението за дългосрочен 

бюджет бе незабавно последвано от 

законодателни предложения за 37-те 

секторни програми, които са част от 

бъдещия дългосрочен бюджет, 

включително по отношение 

на политиката на сближаване. Оттогава 

Комисията работи съвместно с 

ротационните председателства на Съвета 

и в тясно сътрудничество с Европейския 

парламент, за да постигне напредък в 

преговорите с оглед на своевременното 

сключване на споразумение. Комисията е 

убедена, че бързото постигане на 

споразумение е от съществено значение 

за стотиците хиляди учащи се, 

земеделски стопани и научни работници 

в Европа, както и за всички други лица, 

които получават средства от бюджета на 

ЕС. 

 

 
 

Следващи стъпки 

За да се утвърди постигнатият 

компромис, Европейският парламент и 

Съветът трябва да одобрят официално 

текста в срок от 14 дни. 

 

За повече информация 

 

- Бюджет на ЕС за 2020 г.: Комисията 

поставя акцент върху работните места, 

растежа и сигурността (5 юни 2019 г.) 

- Проектобюджет на ЕС за 2020 г. — 

въпроси и отговори (5 юни 2019 г.) 

- Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: 

Време за решения (9 октомври 2019 г.) 

- Предложение на Комисията за 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС 

- Годишният бюджет на ЕС накратко 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_3885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_2829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_2829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_6039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_6039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-at-a-glance_en
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Държавна помощ: Комисията 

одобрява близо 94 милиона 

евро подкрепа за 

високоефективна централа 

за комбинирано производство 

на енергия от отпадъци в 

България 

Съгласно правилата на ЕС за държавната 

помощ Европейската комисия одобри 

български планове за подпомагане на 

изграждането и експлоатацията на 

високоефективна централа за 

комбинирано производство на 

електроенергия и топлинна енергия, 

използваща гориво, получено от негодни 

за рециклиране битови отпадъци, като 

отговарящи на правилата на ЕС за 

държавната помощ. 

Комисарят по въпросите на 

конкуренцията 

Маргрете Вестегер заяви: Мярката за 

подкрепа ще помогне на България да 

постигне целите си по отношение на 

енергийната ефективност и ще 

допринесе за намаляване на емисиите 

на CO2 в съответствие с целите на ЕС в 

областта на околната среда, без да се 

нарушава ненужно конкуренцията. 

На 8 октомври 2019 г. България уведоми 

Комисията за своите планове за 

подпомагане на изграждането и 

експлоатацията на високоефективна 

централа за комбинирано производство 

на топлинна енергия и електроенергия в 

София, България. Централата ще 

произвежда топлинна енергия и 

електричество с мощност приблизително 

55 мегавата (MW) за топлинната енергия 

и 19 MW за електроенергията. За гориво 

ще бъдат използвани около 180 000 тона 

негодни за рециклиране битови 

отпадъци годишно. Инсталацията, която 

ще бъде изградена от „Топлофикация“ 

ЕАД, дружество изцяло притежавано от 

Столична община, ще бъде свързана с 

топлофикационната мрежа на София. 

Изграждането ще приключи до края на 

2023 г. 
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Подкрепата ще се състои от две отделни 

мерки: 

 пряка безвъзмездна помощ в 

размер на приблизително 90,8 

милиона евро (около 177,6 

милиона лева), финансирана от 

структурните фондове на ЕС, 

управлявани от България; 

 заем, отпуснат от Столична община 

на „Топлофикация“ ЕАД с 

преференциална лихва, възлизащ 

на приблизително 3 милиона евро 

(около 5,8 милиона лева). 

 Оценка на Комисията 

Комисията оцени тези мерки за подкрепа 

съгласно правилата на ЕС за държавната 

помощ и по-конкретно своите насоки от 

2014 г. относно държавната помощ за 

опазване на околната среда и за 

енергeтика, които дават възможност на 

държавите членки да подкрепят 

производството на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници и 

мерки за енергийна ефективност при 

определени условия. 

 

В насоките по-специално се посочва, че за 

да се гарантира, че помощта допринася за 

по-високо равнище на опазване на 

околната среда, помощта за 

комбинирано производство на 

електроенергия и топлинна енергия 

трябва да отговаря на критериите за 

„високоефективно комбинирано 

производство на енергия“, посочени 

в Директивата за енергийната 

ефективност от 2012 г. В това отношение 

Комисията установи, че комбинираното 

производство на електроенергия и 

топлинна енергия от новата инсталация 

ще позволи икономия на 46,5 % първична 

енергия в сравнение с разделното 

производство на електроенергия и 

топлинна енергия, като по този начин се 

изпълняват критериите, определени в 

Директивата за енергийната ефективност. 

Освен това Комисията установи, че 

мерките са необходими, тъй като 

проектът не би могъл да бъде осъществен 

без публична подкрепа, и 

пропорционални, тъй като проектът 

осигурява разумна възвръщаемост. 

Въз основа на това Комисията стигна до 

заключението, че мерките ще допринесат 

за постигането на ключови стратегически 

цели на ЕС, по-специално повишаването 

на енергийната ефективност чрез 

комбинирано производство на 

електроенергия и топлинна енергия, без 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive
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да се нарушава неоправдано 

конкуренцията, в съответствие с 

правилата на ЕС за държавната помощ. 

Контекст 

Изграждането и експлоатацията на 

високоефективната централа за 

комбинирано производство на енергия в 

София, за която Комисията одобри 

публична подкрепа, е третият етап от 

дългогодишния проект в областта на 

околната среда, финансиран от 

структурните фондове на ЕС (ЕСИФ/ЕФРР) 

за подобряване на третирането на 

отпадъците в Софийска област, България. 

Първата фаза, завършена през 2014 г., 

включваше, наред с други действия, 

изграждането на ново депо, ново 

анаеробно разлагане с 

енергопроизводство и инсталация за 

компостиране и други малки компоненти 

на проекта. Втората фаза, завършена през 

2015 г., включваше подобряване на 

рециклирането и създаване на 

съоръжение за механично биологично 

третиране, което произвежда негодни за 

рециклиране битови отпадъци като 

основен продукт, както и вторични 

материали за рециклиране. 

Изграждането и експлоатацията на 

централата за комбинирано 

производство на енергия в София е в 

съответствие и с Директивата за 

отпадъците. По-специално отпадъците, 

които ще бъдат обект на 

оползотворяване на енергия в централата 

за комбинирано производство на 

енергия, вече са били подложени на 

предварително третиране и не могат да 

бъдат рециклирани повече. Ако 

отпадъците не бъдат използвани за 

производството на енергия, те ще бъдат 

депонирани. 

 

Неповерителна версия на решението ще 

бъде представена под дело № SA.54042 

в регистъра на държавната 

помощ на уебсайта на Комисията по 

въпросите на конкуренцията, след като 

бъдат решени евентуални въпроси, 

свързани с поверителността. Новите 

публикации на решения за държавна 

помощ в интернет и в Официален вестник 

са изброени в седмичния електронен 

бюлетин за държавната помощ State Aid 

Weekly e-News 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0098
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
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Според ново проучване на 

Евробарометър повечето 

европейци смятат, че ЕС 

трябва да предложи 

допълнителни мерки за 

решаване на проблемите с 

качеството на въздуха 

Според ново проучване 

на Евробарометър над две трети от 

европейците смятат, че Европейският 

съюз трябва да предложи допълнителни 

мерки за подобряване на качеството на 

въздуха. От интервюираните над 27 000 

граждани във всички държави — членки 

на ЕС, повече от половината респонденти 

са на мнение, че домакинствата, 

производителите на автомобили, 

производителите на енергия, 

земеделските стопани и публичните 

органи не правят достатъчно за 

подобряването на качеството на въздуха. 

Комисарят по въпросите на околната 

среда, морското дело и рибарството 

Кармену Вела заяви: Обнадежден съм 

от факта, че толкова много европейски 

граждани подкрепят действията в 

областта на качеството на 

въздуха. Замърсеният въздух причинява 

над 400 000 случая на преждевременна 

смърт в ЕС всяка година и обществото 

плаща огромна цена, включително за 

здравни грижи, пропуснати работни 

дни и щети за насажденията и 

сградите. Комисията предоставя 

експертен опит, обмяна на най-добри 

практики и насоки за държавите членки 

и дружествата, както и подкрепа за 

инвестиции и финансиране, насочени 

към подобряване на качеството на 

въздуха за всички. Същевременно, ако 

законите на ЕС не се спазват, 

предприемаме правни действия срещу 

държавите членки. 

Проучването разкрива също така 

необходимостта от по-добра 

комуникация по въпросите, свързани с 

качеството на въздуха, особено на 

национално равнище. По-голямата част 

от отговорилите не смятат, че са добре 

осведомени за проблемите с качеството 

на въздуха в своята държава. В сравнение 

с проучване от 2017 г. респондентите са 

по-склонни да считат, че през последните 

десет години качеството на въздуха се е 

влошило, макар докладваните данни на 

практика да показват, че през този 

период качеството на въздуха се е 

подобрило съществено. 

През май 2018 г. Комисията „Юнкер“ 

прие съобщение на тема „Европа, която 

закриля: чист въздух за всички“, 

съдържащо мерки, които участниците на 

национално, регионално и местно 

равнище трябва да предприемат за 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR
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подобряване на качеството на въздуха в 

Европа. Освен това Комисията е 

предприела и правни действия, за да 

защити гражданите от замърсяването на 

въздуха, предявявайки пред Съда на 

Европейския съюз искове срещу 

държавите членки, които не спазват 

законодателството на ЕС в областта на 

качеството на въздуха. Наред с това 

Комисията активизира сътрудничеството 

с държавите членки посредством 

провеждането на нови диалози за чист 

въздух със съответните органи. През 

следващите два дни, на 28 и 29 ноември 

2019 г., в Братислава ще се 

проведе Форум на ЕС за чист въздух, на 

който лицата, вземащи решения, и 

заинтересованите страни ще имат 

възможността да обменят знания и да 

допринесат за прилагането на 

европейски, национални и местни 

политики за качество на въздуха. 

Ето някои от основните резултати от 

новото специално проучване на 

Евробарометър за отношението на 

европейците към качеството на въздуха: 

По-голямата част от респондентите искат 

ЕС да предложи допълнителни мерки 

Над две трети от анкетираните (71 %) 

заявяват, че според тях ЕС трябва да 

предложи допълнителни мерки за 

решаването на проблемите, свързани с 

качеството на въздуха в Европа, а 38 % 

биха искали да имат възможността да 

изразят виждането си по тези мерки. Това 

е мнението на по-голямата част от 

участниците във всички държави членки. 

Според повечето респонденти 

проблемите, свързани с качеството на 

въздуха, трябва да се решат първо на 

международно равнище 

От анкетираните 72 % заявяват, че 

мерките за борба със замърсяването на 

въздуха трябва да се вземат на 

международно равнище. Половината от 

участниците в проучването смятат, че 

решение на проблема трябва да се търси 

на европейско равнище, а другата 

половина — че той трябва да се реши на 

национално равнище. 

Най-много са отговорилите (44 %), според 

които най-ефективният начин за справяне 

с проблемите с качеството на въздуха е 

прилагането на по-строг контрол на 

замърсяването при промишлената 

дейност и производството на енергия. 

Тази мярка е най-често посочваната в 25 

държави членки. 

Респондентите са на мнение, че 

различните участници, включително 

домакинствата, трябва да полагат 

повече усилия за решаване на 

проблемите с качеството на въздуха 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-clean-air-forum-2019-nov-28_en
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Над 50 % от анкетираните във всички 

държави смятат, че домакинствата, 

производителите на автомобили, 

производителите на енергия, 

земеделските стопани и публичните 

органи не правят достатъчно за 

подобряването на качеството на въздуха. 

Европейците обаче са склонни да 

предприемат повече действия за 

намаляване на вредните емисии, 

отколкото през 2017 г. 

От отговорилите 70 % твърдят, че са 

предприели поне едно действие за 

намаляване на вредните емисии във 

въздуха. Това представлява увеличение с 

осем процентни пункта в сравнение с 

отговорите от 2017 г. 

Основната стъпка, предприемана от 

респондентите, е замяната на по-старите 

енергоемки уреди с нови с по-добри 

енергийни характеристики (41 %). 

Равнището на осведоменост относно 

проблемите с качеството на въздуха е 

доста ниско 

Мнозинството от респондентите (54 %) не 

смятат, че са добре осведомени за 

проблемите с качеството на въздуха в 

своята държава. 

Повечето отговорили са на мнение, че 

качеството на въздуха се е влошило през 

последните десет години, като това 

отрицателно схващане се е засилвало от 

2017 г. 

Участниците в проучването са по-склонни 

да смятат, че през последните десет 

години качеството на въздуха по-скоро се 

е влошило (58 %), отколкото че се е 

запазило на същото равнище (28 %) или 

се е подобрило (10 %). 

Делът на респондентите, които са на 

мнение, че качеството на въздуха се е 

влошило, е нараснал с 11 процентни 

пункта спрямо 2017 г. 

Наблюдава се все още ниско равнище на 

осведоменост относно стандартите на ЕС 

в областта на качеството на въздуха 

Едва около една трета от отговорилите са 

чували за стандартите на ЕС за качество 

на въздуха (31 %). Повечето от лицата, 

които са чували за тях, смятат, че тези 

стандарти трябва да бъдат засилени 

(63 %). 

Мнозинството от анкетираните 

определят като сериозни проблемите с 

качеството на въздуха, посочени в 

проучването 

Над 50 % от участниците твърдят, че 

заболяванията на дихателните пътища, 

сърдечносъдовите заболявания, астмата 

и алергиите са много сериозен проблем в 

техните държави. 
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Контекст 

Проучването е проведено в 28-те 

държави — членки на ЕС, в периода 

между 11 юни и 29 септември 2019 г. В 

него са участвали 27 565 лица от различни 

социални и демографски групи, които са 

били анкетирани лично в техните домове 

на родния им език. 

Това специално издание на 

Евробарометър е последващо действие 

след проведеното през септември 2012 г. 

експресно проучване на Евробарометър 

на същата тема. Много от въпросите в 

експресното проучване са включени в 

това специално издание. Някои от 

въпросите в експресното проучване от 

2012 г. са зададени и на участниците 

в Специалното проучване на 

Евробарометър за отношението на 

европейските граждани към околната 

среда, проведено през октомври 2017 г. 

Целта на това проучване бе да се 

изследват възприятията на гражданите 

относно равнището на информираност 

относно проблемите с качеството на 

въздуха; разбирането на промените, 

настъпили в качеството на въздуха през 

последните десет години; ролята на 

различните участници за подобряване на 

качеството на въздуха; най-ефективните 

начини за справяне с проблемите, 

свързани с качеството на въздуха; 

предпочитаното равнище, на което да се 

предприемат действия за решаването на 

проблемите с качеството на въздуха; 

осведомеността относно стандартите на 

ЕС за качество на въздуха и мненията за 

тях; както и подкрепата за допълнителни 

мерки на ЕС за справяне с тези проблеми. 

Резултатите от проучването на 

Евробарометър се представят 

непосредствено преди откриването на 

Форума на ЕС за чист въздух, който ще се 

проведе на 28 и 29 ноември 2019 г. в 

Братислава. Работата на форума ще се 

съсредоточи върху четири области: 

здраве и качество на въздуха; енергия и 

качество на въздуха; селско стопанство и 

качество на въздуха; както и механизми 

за финансиране на мерки за чист въздух. 

Над 30 лектори от правителствени 

органи, промишлени и неправителствени 

организации ще споделят вижданията си 

относно подобряването на качеството на 

въздуха и ще обмислят разработването и 

прилагането на ефективни европейски, 

национални и местни политики, проекти 

и програми. 

За повече информация 

Проучване на Евробарометър 

Съобщение „Европа, която закриля: чист 

въздух за всички“ 

https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eurobarometers_en.htm
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR


 

 

 

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

 

 

Европейски бюлетин          Ноември 2019 
Брой / 11 

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

