
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 4/2020 

 

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: 

Държавна помощ:  

Коронавирус                                                 Стр. 2 

Нова пилотна схема в размер на 50 

милиона евро за развиване на уменията и 

образованието в Европа                         Стр. 6 

Географските означения —  

европейско богатство на стойност 75 

млрд. евро                                                    Стр. 9 

Реакция на ЕС за борба с пандемията по 

света                                                            Стр. 13 
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Държавна помощ: Комисията 

одобрява схема в България в 

размер на 150 милиона евро за 

подпомагане на МСП, 

засегнати от избухналата 

пандемия от коронавирус. 

Европейската комисия одобри за 

България схема в размер на 150 милиона 

евро (приблизително 294 милиона лева) 

в подкрепа на малките и средни 

предприятия (МСП) в контекста на 

избухналата пандемия от коронавирус. 

Схемата бе одобрена 

съгласно Временната рамка за 

държавната помощ, приета от Комисията 

на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 

2020 г. 

Изпълнителният заместник-председател 

на Европейската комисия 

Маргрете Вестегер, която отговаря за 

политиката в областта на конкуренцията, 

заяви: Тази схема в размер на 150 

милиона евро ще позволи на България да 

подкрепи МСП под формата на 

капиталови и квазикапиталови 

инвестиции в размер до 800 000 EUR на 

дружество. Това ще помогне на 

предприятията да посрещнат нуждите 

си от ликвидност в тези трудни 

времена. В тясно сътрудничество с 

държавите членки намираме работещи 

решения за справяне с икономическите 

последици от пандемията в 

съответствие с правилата на ЕС. 

Българската мярка 

България уведоми Комисията, като се 

позовава на Временната рамка, за схема 

за държавна помощ с прогнозен бюджет 

в размер на 150 милиона евро 

(приблизително 294 милиона лева) за 

подкрепа на предприятия, засегнати от 

избухналата пандемия от коронавирус. 

Съгласно схемата публичното 

подпомагане ще бъде под формата на 

капиталови и квазикапиталови 

инвестиции. 

Схемата, която ще бъде отворена за МСП, 

осъществяващи дейност във всички 

сектори с някои изключения, определени 

от България, има за цел да подобри 

достъпа до ликвидност на тези 

предприятия, които са най-силно 

засегнати от икономическото 

въздействие на избухналата пандемия от 

коронавирус, като по този начин им се 

помогне да продължат дейностите си, да 

започнат да инвестират и да запазят 

работните места. 

Комисията установи, че българската 

схема отговаря на условията, посочени 

във Временната рамка. По-конкретно, i) 

подкрепата няма да надвишава 

800 000 EUR на дружество, както е 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC0404(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020XC0404(01)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_496
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предвидено във Временната рамка, ii) 

собствен капитал и квазикапиталови 

средства ще бъдат предоставени само на 

платежоспособни дружества и iii) 

помощта може да бъде предоставена до 

31 декември 2020 г. 

 

Поради това Комисията стигна до 

заключението, че българската мярка е 

необходима, целесъобразна и 

пропорционална за преодоляването на 

сериозни затруднения в икономиката на 

държава членка в съответствие с 

член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с 

условията, посочени във Временната 

рамка. 

Въз основа на това Комисията одобри 

мерките съгласно правилата на ЕС за 

държавните помощи. 

Контекст 

Комисията прие Временна рамка, която 

позволява на държавите членки да 

използват цялата гъвкавост, предвидена 

в правилата за държавната помощ, за да 

подпомогнат икономиката в контекста на 

избухналата пандемия от коронавирус. 

Във Временната рамка, изменена на 3 

април 2020 г., се предвиждат следните 

видове помощ, които държавите членки 

могат да предоставят: 

i) Преки безвъзмездни средства, 

вливане на капитал, избирателни 

данъчни предимства и авансови 

плащания до 100 000 евро на 

предприятие с дейност в първичното 

производство на селскостопански 

продукти, 120 000 евро на предприятие с 

дейност в сектора на рибарството и 

аквакултурите и 800 000 евро на 

предприятие с дейност във всички 

останали сектори, за да посрещнат 

предприятията спешните си нужди от 

ликвидност. Държавите членки могат 

също да отпускат до 800 000 евро в 

номинална стойност безлихвени заеми 

на предприятие или гаранции по заеми, 

покриващи 100 % от риска, с изключение 

на първичното производство на 

селскостопански продукти и сектора на 

рибарството и аквакултурите, за които се 

прилагат ограничения от съответно 100 

000 евро и 120 000 евро на предприятие. 

ii) Държавни гаранции за заеми, взети от 

предприятия, за да се гарантира, че 

банките продължават да отпускат заеми 

на клиентите, които се нуждаят от тях. 

Тези държавни гаранции могат да 

покрият до 90 % от риска по заеми, за да 

се помогне на предприятията да покрият 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_570
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непосредствените си нужди от оборотен 

капитал и инвестиции. 

iii)) Субсидирани публични заеми с 

изгодни лихвени проценти за 

предприятията. Тези заеми могат да 

помогнат на предприятията да посрещнат 

непосредствените си нужди, свързани с 

оборотния капитал и инвестициите. 

iv) Предпазни мерки за банките, чрез 

които държавната помощ достига до 

реалната икономика, гарантиращи, че 

такава помощ се счита за пряка помощ в 

полза на клиентите на банките, а не за 

самите банки, и осигуряващи насоки за 

това как да се гарантира минимално 

нарушаване на конкуренцията между 

банките. 

v) Публично застраховане на 

краткосрочни експортни кредити за 

всички държави, без да е необходимо 

държавата членка да доказва, че 

съответната държава временно е 

„непродаваема“. 

vi) Подкрепа за 

научноизследователската и развойната 

дейност (НИРД), свързана с 

коронавируса, за справяне с настоящата 

криза в здравеопазването под формата 

на преки безвъзмездни средства, 

подлежащи на връщане авансови 

средства или данъчни предимства. За 

трансгранични проекти за 

сътрудничество между държави членки 

може да се предоставя премия. 

vii) Подкрепа за изграждането и 

модернизирането на съоръжения за 

изпитване с цел разработване и 

изпитване на продукти (в това число 

ваксини, апарати за вентилация и 

предпазно облекло), които са от полза за 

справяне с пандемията от коронавируса 

до етапа на първото промишлено 

внедряване. Помощта може да бъде под 

формата на преки безвъзмездни 

средства, данъчни предимства, 

подлежащи на връщане авансови 

средства и гаранции за недопускане на 

загуби. Предприятията могат да се 

възползват от премия, когато техните 

инвестиции се подкрепят от повече от 

една държава членка и когато 

инвестицията е приключила в срок от два 

месеца, след отпускането на помощта. 

viii) Подкрепа за производството на 

продукти за борба с избухналата 

пандемия от коронавирус под формата 

на преки безвъзмездни средства, 

данъчни предимства, подлежащи на 

връщане авансови средства и гаранции за 

недопускане на загуби. Предприятията 

могат да се възползват от премия, когато 

техните инвестиции се подкрепят от 

повече от една държава членка и когато 

инвестицията е приключила в срок от два 

месеца, след отпускането на помощта. 



 

 

 

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

 

5 
 

Европейски бюлетин          Април 2020 
Брой / 4 

ix) Целева подкрепа под формата на 

отсрочване на плащания на данъци 

и/или временно спиране на плащането 

на социалноосигурителни вноски за тези 

сектори, региони или видове 

предприятия, които са най-силно 

засегнати от пандемията. 

x) Целева подкрепа под формата на 

субсидии за заплати на служителите за 

предприятията в сектори или региони, 

които са пострадали най-много от 

заразата с коронавируса, и които без нея 

биха съкращавали персонал. 

Временната рамка дава възможност на 

държавите членки да съчетават 

наличните мерки за подкрепа с 

изключение на заемите и гаранциите за 

един и същ заем и над праговете, 

предвидени във Временната рамка. Тя 

също така дава възможност на държавите 

членки да съчетават всички мерки за 

помощ, предоставени съгласно 

Временната рамка, със съществуващите 

възможности на предприятията да бъде 

отпусната помощ de minimis в размер до 

25 000 евро за три финансови години за 

тези от тях, които извършват дейност в 

сектора на първичното производство на 

селскостопански продукти, 30 000 евро за 

три финансови години за предприятия, 

извършващи дейност в сектора на 

рибарството и аквакултурите, и 200 

000 евро за три финансови години за 

предприятия, осъществяващи дейност 

във всички останали сектори. 

Същевременно държавите членки трябва 

да се ангажират да избягват 

прекомерното натрупване на мерки за 

подкрепа за едни и същи предприятия, за 

да ограничат помощта до действителните 

им нужди. 

 

Освен това Временната рамка допълва 

многобройните други възможности, с 

които държавите членки вече разполагат, 

за да смекчат социално-икономическите 

последици от избухналата пандемия от 

коронавирус, в съответствие с правилата 

на ЕС за държавната помощ. На 13 март 

2020 г. Комисията прие съобщение, 

озаглавено „Координирани 

икономически мерки в отговор на 

пандемията от COVID-19“, в което са 

описани тези възможности. Така 

например държавите членки могат да 

въведат общоприложими промени в 

полза на предприятията (напр. отложено 

плащане на данъци или субсидиране на 

работа при непълно работно време във 

всички сектори), които не попадат в 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
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обхвата на правилата за държавната 

помощ. Те могат също така да 

компенсират предприятията за щети 

вследствие на избухналата пандемия от 

коронавирус и пряко свързани с нея. 

Временната рамка ще бъде в сила до края 

на декември 2020 г. С цел гарантиране на 

правна сигурност Комисията ще прецени 

преди тази дата дали е нужно действието 

на Рамката да бъде удължено. 

 Неповерителната версия на решението 

ще бъде представена под № SA.57052 

в регистъра на държавните помощи на 

уебсайта на Комисията, посветен 

на конкуренцията, след като 

евентуалните въпроси, свързани с 

поверителността, бъдат решени. Новите 

публикации на решения за държавни 

помощи в интернет и в Официален 

вестник се посочват в седмичния 

електронен бюлетин за държавните 

помощи — State Aid Weekly e-News. 

Повече информация относно Временната 

рамка и останалите действия, 

предприети от Комисията за справяне с 

икономическите последици от 

пандемията, причинена от коронавируса, 

може да бъде намерена тук. 

 

 

ЕС стартира нова пилотна 

схема в размер на 50 милиона 

евро за развиване на 

уменията и образованието в 

Европа 

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) 

и Европейската комисия стартират нов 

пилотен гаранционен механизъм за 

подобряване на достъпа до финансиране 

за физически лица и организации, които 

искат да инвестират в умения и 

образование. С пилотната схема в размер 

на 50 милиона евро ще се подкрепя 

финансиране за студенти и учащи, за 

предприятия, инвестиращи в 

повишаването на квалификацията на 

своите служители, и за организации, 

предоставящи образование и обучение. 

Пилотният гаранционен механизъм за 

умения и образование е нова инициатива 

за дългово финансиране, предназначена 

да стимулира инвестициите в 

образованието, обучението и уменията 

— като част от решението как повече хора 

да намерят работа и да се намери отговор 

на променящите се потребности на 

европейската икономика. Тази 

инициатива е от особено значение в 

трудното икономическо положение, в 

което се намират понастоящем 

европейските граждани и предприятия 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/index.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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заради пандемията от коронавирус. С нея 

ще бъдат подкрепяни предприятията и 

студентите по време на кризата и след 

нея, за да се гарантира, че Европа може 

да се развива и да бъде на челно място в 

световното технологично развитие, да 

тласне напред своята икономика на 

знанието и да ускори икономическото си 

възстановяване. 

 

Заместник-председателят на 

Европейската комисия, отговарящ за 

утвърждаване на европейския ни начин 

на живот, Маргаритис Скинас, заяви: С 

потенциал да мобилизира 200 милиона 

евро под формата на инвестиции за 

развитие на образованието и 

уменията, пилотният гаранционен 

механизъм за умения и образование е 

основа за изграждане на по-устойчиви и 

приобщаващи общества и икономики, 

докато ЕС се възстановява от 

пандемията от COVID-19. С него може 

да се осигури необходимата подкрепа за 

развитието на възможности за учене и 

на умения за някои от най-критичните 

сектори, като здравеопазването, 

образованието, сигурността, 

цифровата и зелената икономика. 

Отварянето на финансирането за 

учащи, предприятия и образователни 

организации ще позволи на възможно 

най-голям брой хора и предприятия да се 

възползват от предимствата. 

Изпълнителният директор на ЕИФ 

Ален Годар заяви: Инвестициите в 

уменията допринасят за растежа, 

конкурентоспособността и 

социалното сближаване. 

Стартираният днес нов пилотен 

гаранционен механизъм за умения и 

образование предлага на студентите и 

на предприятията нови възможности 

да намерят нужната подкрепа за 

растеж, като същевременно разглежда 

предизвикателствата, свързани с 

цифровите промени и прехода към 

икономика без въглеродни емисии. Като 

подобряваме достъпа до възможности 

за образование и обучение, можем да 

подпомогнем развитието на работна 

сила, способна да се адаптира по-лесно 

към променящата се среда, което е 

дори още по-важно в настоящите 

кризисни времена. 

В пилотната си фаза механизмът за 

умения и образование ще предостави 

гаранция на ЕС в размер до 50 милиона 

евро, подкрепена от Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 
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задействайки дългово финансиране за 

проекти в областта на уменията и 

образованието в Европа с цел 

мобилизиране на средства в общ размер 

от над 200 милиона евро. 

Заинтересованите финансиращи 

институции или доставчици на 

образование и обучение могат да 

кандидатстват, за да станат финансови 

посредници и да участват в схемата, като 

отговорят на откритата покана за 

изразяване на интерес, публикувана от 

ЕИФ. Подборът на финансовите 

посредници се управлява от ЕИФ. 

ЕИФ ще осигури безвъзмездна 

ограничена гаранция за първа „загуба“ с 

определен праг (или насрещна гаранция) 

на подбрани финансови посредници, 

които съставят нови портфейли за 

дългово финансиране за студенти и 

предприятия. Допустимите студенти и 

предприятия ще имат достъп до различни 

видове финансиране (например заеми, 

разсрочени плащания, заеми, свързани с 

доходите и т.н.) чрез специални 

финансови посредници, като например 

финансови институции, университети и 

центрове за професионално обучение, 

ползващи гаранция от ЕС. В крайна 

сметка, благодарение на гаранцията 

крайните бенефициери ще разполагат с 

по-лесен достъп до финансиране и при 

по-добри условия. 

Инициативата ще бъде пилотна през 

2020 г., но целта е тя да се превърне в 

интегриран европейски финансов 

инструмент след 2020 г. в рамките на 

следващата многогодишна финансова 

рамка на ЕС (2021—2027 г.). 

Европейският консултантски център по 

инвестиционни въпроси също ще 

предостави подкрепа за изграждане на 

капацитет, за да спомогне за насърчаване 

на пилотната схема. 

 

Контекст 

Целта на пилотния гаранционен 

механизъм за умения и образование е да 

подкрепя следните крайни бенефициери: 

Физически лица (студенти и учащи), 

които искат да продължат да учат и да 

усъвършенстват своите умения в 

академична среда, чрез професионално 

обучение, учене през целия живот и 

други форми на образование, 

включително чрез цифрови средства. С 

пилотния гаранционен механизъм ще се 

подкрепя също така мобилността на 

студенти и учащи, които следват 

образователни програми в друга 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
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държава членка, различна от тази, в която 

пребивават. 

Европейски предприятия, които 

допринасят за тези усилия за развитие на 

умения и ги улесняват, като инвестират в 

подобряване на набора от умения и в 

използването на уменията на своите 

служители. Това спомага за повишаване 

на конкурентоспособността и 

производителността на предприятието, 

като същевременно се запазват 

работните места. 

Европейски организации, които са 

активни в областта на развитието на 

умения, обучението и образованието или 

разработват проекти в областта на 

образованието. Тяхната цел е 

значителното подобряване на 

екосистемата на предлагането на услуги в 

областта на образованието, обучението и 

уменията, включително чрез цифрови 

средства. В тази категория са включени и 

детските градини, услугите в ранна детска 

възраст и други подобни организации. 

За повече информация: 

Покана за изразяване на интерес 

Уебсайт на ЕФСИ 

Мерки на ЕС във връзка с коронавируса 

Европейски консултантски център по 

инвестиционни въпроси 

Географските означения — 

европейско богатство на 

стойност 75 млрд. евро 

Според проучване, публикувано  от 

Европейската комисия, търговската 

стойност на селскостопанските храни и 

напитките, чиито наименования се 

ползват със закрила като географски 

означения на ЕС, е 74,76 млрд. евро. Над 

една пета от тази сума се пада на износа 

към държави извън ЕС. В рамките на 

проучването беше установено, че цените 

на продуктите със защитено 

наименование са средно два пъти по-

високи от цените на сходни, но 

несертифицирани изделия.  

 

Комисарят по въпросите на земеделието 

Януш Войчеховски заяви: Европейските 

географски означения отразяват 

богатството и разнообразието на 

продуктите, предлагани от 

селскостопанския ни сектор. Те носят 

безспорни ползи за производителите, 

които могат да продават стоките си 

https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://eiah.eib.org/
https://eiah.eib.org/
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
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на по-висока цена на потребители, 

търсещи автентични регионални 

продукти. Наред с това географските 

означения имат важно място в 

търговските споразумения, сключвани 

от ЕС. С предоставянето на закрила в 

световен мащаб на определени изделия 

ние предотвратяваме злоупотребите с 

продуктови наименования и запазваме 

репутацията на европейските 

селскостопански храни и напитки. 

Благодарение на географските 

означения регионалните продукти са 

защитени на световно равнище. 

Европейските храни са известни със 

своята безопасност, питателност и високо 

качество. Традиционните 

производствени методи допринасят за 

целта на ЕС да наложи световен стандарт 

за устойчивост в производството на 

храни. 

Целта на европейските схеми за качество 

е да се предостави закрила на 

наименованията на определени 

продукти, за да се популяризират техните 

специфични характеристики, дължащи се 

на географския им произход и на 

традиционните умения, които са 

необходими за тяхното производство в 

съответния регион. Тези продуктови 

наименования са част от европейската 

система за защита на правата върху 

интелектуална собственост, с която се 

гарантира, че те няма да станат жертва на 

имитации и злоупотреби. 

Селскостопанските храни и вината се 

ползват със закрила по схемите за 

защитени наименования за произход 

(ЗНП) и защитени географски указания 

(ЗГУ), а спиртните напитки — като 

географски означения. Европейският 

съюз предоставя закрила и на храните с 

традиционно специфичен характер 

(ХТСХ), като целта е да се подчертаят 

традиционните аспекти на даден 

продукт, без той да е свързан с определен 

географски регион. Търговската стойност 

на този вид храни е 2,3 млрд. евро. 

Публикуваното проучване обхваща 3207-

те продуктови наименования, които са се 

ползвали със закрила в 28-те държави от 

ЕС към края на 2017 г. (към края на март 

2020 г. броят на защитените 

наименования вече е 3322). В 

заключението от него се посочва, че 

цените на продуктите със защитено 

наименование са средно два пъти по-

високи от цените на сходни, но 

несертифицирани изделия.  

От проучването става ясно, че е налице 

явна икономическа полза за 

производителите по отношение на 

предлагането на пазара и увеличаването 

на продажбите благодарение на 

високото качество и репутацията на 

продуктите, както и поради готовността 
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на потребителите да плащат по-високи 

цени за автентични изделия. 

 

Основните констатации от проучването са 

следните: 

 Значителна търговска 

стойност: през 2017 г. 

приблизителната търговска 

стойност на продуктите, защитени 

като географски означения и храни 

с традиционно специфичен 

характер, е била 77,15 млрд. евро, 

т.е. 7 % от общата стойност на 

европейската хранително-вкусова 

промишленост (която през същата 

година се е равнявала на 1101 

млрд. евро). Над половината от 

тази сума (39,4 млрд. евро) се пада 

на вината, 35 % (27,34 млрд. евро) 

— на селскостопанските продукти и 

храни, и 13 % (10,35 млрд. евро) — 

на спиртните напитки. От общо 

3207-те продуктови наименования, 

регистрирани към 2017 г. като 

географски означения и като храни 

с традиционно специфичен 

характер, 49 % са били вина, 43 % — 

селскостопански храни и 8 % — 

спиртни напитки. 

 По-високи цени на продуктите, 

ползващи със от закрила: цените 

на продуктите, обхванати от 

проучването, са средно два пъти 

по-високи от цените на сходни, но 

несертифицирани изделия. При 

вината това оскъпяване е 2,85 пъти, 

при спиртните напитки — 2,52 пъти, 

а при селскостопанските и 

хранителните продукти — 1,5 пъти. 

 Европейска стойност на 

политиката: всяка държава от ЕС 

произвежда продукти, чиито 

наименования се ползват със 

закрила на европейско равнище и 

които са емблематични за 

кулинарните традиции на 

съответните региони и имат 

икономическо значение за 

националната хранително-вкусова 

промишленост. 

 Износ на продукти с географско 

означение: тези продукти 

представляват 15,5 % от общия 

износ на селскостопански храни в 

ЕС. Вината остават най-важният 

продукт както от гледна точка на 

общата търговска стойност (51 %), 

така и по отношение на търговията 
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с държави извън ЕС (50 %). 

Основните дестинации за 

европейските продукти с 

географско означение са САЩ, 

Китай и Сингапур, на които се пада 

половината от експортната 

стойност на тези продукти. 

За да се гарантира, че политиката за 

качество на ЕС продължава да постига 

оптимални резултати, между 4 ноември 

2019 г. и 3 февруари 2020 г. беше 

проведена обществена консултация в 

интернет, чиято цел беше да се проучат 

мненията на заинтересованите страни 

относно тази политика. Повечето 

участници изразиха съгласие с 

твърдението, че европейските схеми за 

качество са от полза за производителите 

и потребителите. Подробен преглед на 

цялата информация, получена в рамките 

на обществената консултация, се 

съдържа в обобщаващия доклад от нея. 

Контекст 

Защитените наименования за произход, 

защитените географски указания и 

географските означения (използвани за 

спиртните напитки) предоставят на 

потребителите гаранция, че съответните 

продукти са действително произведени в 

обявения регион посредством 

специфични местни технологии. 

Основната разлика между защитените 

наименования за произход и защитените 

географски указания е свързана с дела на 

суровините, които произхождат от 

съответния регион, или с етапите от 

производствения процес, които трябва да 

се извършат в този регион. По-известните 

примери включват Bayerisches Bier, Cham-

pagne, Irish Whiskey, маслини Kalamata, 

Parmigiano Reggiano, Polish Vodka, Queso 

Manchego и Roquefort. 

При храните с традиционно специфичен 

характер се подчертават техните 

традиционни аспекти, като например 

метод на производство или състав, без 

обаче продуктите да са свързани с 

конкретен регион. Популярни примери за 

такива храни са Bacalhau de Cura Tradi-

cional Portuguesa, Amatriciana tradizionale, 

Hollandse maatjesharing и Kriek. 

 

ЕС е сключил над 30 международни 

споразумения, по силата на които 

множество европейски географски 

означения са получили признание извън 

ЕС, а редица географски означения от 

трети държави се ползват със закрила в 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation
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Европа. Географските означения имат все 

по-важна роля в търговските преговори 

между ЕС и други държави, като всяка 

година Комисията отделя около 50 млн. 

евро за популяризиране на качествени 

продукти в ЕС и по света. 

За повече информация* 

Проучване на икономическата стойност 

на схемите за качество на ЕС, 

географските означения и храните с 

традиционно специфичен характер 

Схемите за качество накратко 

Качествени храни и напитки в ЕС 

Реакция на ЕС за борба с 

пандемията по света 

Европейската комисия и Върховният 

представител представиха планове за 

енергична и целенасочена реакция на ЕС 

в подкрепа на усилията на държавите 

партньори да се справят с пандемията от 

коронавирус. Колективните действия на 

ЕС ще се съсредоточат върху справянето с 

непосредствената здравна криза и 

произтичащите от нея хуманитарни 

нужди, укрепването на здравеопазването 

в държавите партньори, 

водоснабдяването и канализацията, 

техния изследователски капацитет и 

готовността им да се справят с 

пандемията, както и смекчаването на 

социално-икономическите последици. В 

подкрепа на тези действия ЕС ще осигури 

финансова помощ за държавите 

партньори, възлизаща на повече от 15,6 

милиарда евро от съществуващите 

ресурси за външни действия. Заедно с 

нашите партньори правим необходимото 

заделеното за тях значително 

финансиране да бъде насочено към 

усилията за справяне с въздействието на 

коронавируса. 

Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен коментира: За 

вируса няма граници. Настоящото 

предизвикателство пред света налага 

силно международно сътрудничество. 

Европейският съюз работи неуморно, за 

да пребори пандемията. Всички знаем, 

че само заедно можем да спрем 

разпространението на коронавируса по 

света. За тази цел ЕС скоро ще 

организира виртуална донорска проява 

за мобилизирането на финансиране и 

подкрепа, необходими на Световната 

здравна организация за действията ѝ в 

полза на най-уязвимите държави. 

Върховният представител/заместник-

председател на Комисията 

Жозеп Борел добави: Срещу 

пандемията от коронавирус са 

необходими единни действия по света, 

за да ѝ се противодейства. 

Европейският съюз и неговите държави 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_bg.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_bg.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/evaluation-policy-measures/products-and-markets/eco-values-gis-tsg_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/eu-quality-food-and-drink_bg
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членки играят своята роля в борбата с 

тази здравна криза и нейните сериозни 

последици у дома и в чужбина. Правим 

всичко възможно, за да предоставим 

подкрепа на нашите граждани, но 

трябва също да помогнем на нашите 

партньори — непосредствени и по-

далечни съседи, да се справят с 

въздействието, което пандемията ще 

окаже върху тяхната стабилност, 

поминък и сигурност, тъй като 

техните проблеми са и наши проблеми. 

Става въпрос за световна борба и ние 

ще я спечелим или загубим заедно. 

Сътрудничеството и съвместните 

усилия на международно равнище, 

както и многостранните решения са 

пътят към истинска световна 

програма за бъдещето. 

Комисарят по въпросите на 

международните партньорства 

Юта Урпилайнен обясни: Няма да сме в 

безопасност, докато коронавирусът 

заплашва живота на хората някъде по 

света. Това е същината на 

международните сътрудничества и 

партньорства. Трябва да работим 

заедно, за да се справим с общите за нас 

предизвикателства. С този значителен 

пакет от мерки за реакция по света, 

възлизащ на над 15,6 милиарда евро, 

днес Европейската комисия ускорява и 

оглавява съвместната работа с 

нашите партньори, особено в Африка, 

за по-безопасно бъдеще за всички нас. 

Комисарят по въпросите на съседството и 

разширяването 

Оливер Вархеи заяви: Като част от 

нашия отговор на пандемията от 

коронавирус по света пренасочваме над 

3,8 милиарда евро от предвидените 

средства за Западните Балкани и 

нашите непосредствени съседи на 

изток и на юг, към действителните им 

потребности: спешното реагиране на 

здравната криза, укрепването на 

здравните системи и смекчаването на 

социално-икономическите последици 

от пандемията. Живеем на един 

континент и можем да успеем само 

заедно. 

Янез Ленарчич, комисар по въпросите на 

управлението при кризи, 

предупреди: Изправени сме пред 

предизвикателство, което може да се 

превърне в най-голямата хуманитарна 

криза от десетилетия насам. 

Въздействието на избухналата зараза с 

коронавируса върху най-уязвимите 

държави и хора, а също върху 

мигрантите, вероятно ще бъде 

драматично. Това важи с особена сила 

за затворените и често нехигиенични 

лагери за бежанци и вътрешно 

разселени лица. Ето защо трябва да 

реагираме енергично на извънредната 
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за общественото здраве ситуация, да 

гарантираме, че хуманитарните 

участници продължават да имат 

достъп до животоспасяваща помощ и 

да съдействаме за транспорта и 

логистиката при възлови хуманитарни 

операции. 

Пакет „Екип Европа“ 

Реакцията на ЕС следва подхода „Екип 

Европа“, предназначен за спасяването на 

човешки живот чрез предоставяне на 

бързо и целенасочено подпомагане за 

нашите партньори, за да могат те да се 

справят с тази пандемия. Той съчетава 

ресурси от ЕС, от неговите държави 

членки и от финансови институции, по-

специално Европейската инвестиционна 

банка и Европейската банка за 

възстановяване и развитие, в помощ на 

държавите партньори и за посрещането 

на краткосрочните им нужди, както и за 

справяне с дългосрочното структурно 

въздействие върху обществата и 

икономиката. Действията по първия 

пакет „Екип Европа“ вече се изпълняват в 

държавите, намиращи се в 

непосредствена близост до ЕС: Западните 

Балкани, на изток и на юг. 

В качеството си на глобален фактор и 

основен донор в системата за 

международна помощ, ЕС ще насърчава 

координираната многостранна реакция в 

партньорство с Организацията на 

обединените нации, международните 

финансови институции, както и Г-7 и Г-20. 

Европейският съюз ще продължи да 

адаптира реакцията си към променящата 

се ситуация и ще се съсредоточи върху 

най-засегнатите държави, нуждаещи се 

от здравна подкрепа, като например 

държавите в Африка, съседните държави, 

Западните Балкани, Близкия изток и 

Северна Африка, части от Азия и 

Тихоокеанския басейн, Латинска Америка 

и Карибския басейн. Реакцията на ЕС ще 

се съсредоточи върху най-уязвимите 

хора, сред които мигрантите, бежанците, 

вътрешно разселените лица и техните 

приемни общности, и ще интегрира 

стратегическите си цели, залегнали в 

Зеления пакт и Програмата в областта на 

цифровите технологии. 

От общия пакет от 15,6 милиарда евро, 

3,25 милиарда евро са насочени към 

Африка, в това число 1,19 милиарда евро 

за съседните държави от Северна 

Африка. 

ЕС осигурява общо 3,07 милиарда евро за 

целия съседен регион — 2,1 

милиарда евро за южните и 962 милиона 

евро за източните държави партньори — 

и 800 милиона евро за Западните 

Балкани и Турция. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/urpilainen/announcements/commissioner-urpilainen-team-europe-our-partners-against-covid-19_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_south.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_eap.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
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Освен това общият пакет включва още 

1,42 милиарда евро под формата на 

гаранции за Африка и съседните държави 

от Европейския фонд за устойчиво 

развитие (ЕФУР). 

ЕС ще подкрепи Азия и Тихоокеанския 

басейн с 1,22 милиарда евро, други 291 

милиона евро ще бъдат отпуснати за 

региона на Африка, Карибския и 

Тихоокеанския басейн, 918 милиона евро 

за подкрепа на нашите партньори в 

Латинска Америка и Карибския басейн и 

111 милиона евро за подкрепа на 

отвъдморските държави и територии. 

Практическо изпълнение на действията 

от пакета на ЕС за глобална реакция 

Сумата от 502 милиона евро, заделена 

за действията за реагиране при 

извънредни ситуации, е предназначена, 

наред с другото, за: 

 предоставянето на незабавна 

подкрепа за плановете за 

реагиране на Световната здравна 

организация и Организацията на 

обединените нации, както и в 

отговор на призива на Движението 

на Червения кръст и Червения 

полумесец да бъдат засилени 

готовността за реакция и 

реагирането при извънредни 

ситуации в държави с по-слабо 

развито здравеопазване и тези, 

които се борят с хуманитарни 

кризи; 

 предоставянето на незабавна 

хуманитарна помощ в засегнатите 

държави, по-специално в областта 

на здравеопазването, 

водоснабдяването, канализацията 

и хигиената (WASH) и логистиката; 

 подкрепата за увеличаване на 

производството на лични 

предпазни средства и медицински 

изделия в Европа, за да бъдат 

посрещнати спешните нужди в 

Европа и в държавите партньори; 

 организирането на доставки на 

помощ в натура за засегнатите 

държави чрез Механизма на Съюза 

за гражданска защита; 

 предоставянето на гаранция и 

осигуряването на ликвидност за 

местните банки чрез 

международните финансови 

институции и европейските 

финансови институции за развитие 

с подкрепата на Европейския фонд 

за устойчиво развитие; 

 подкрепата за усилията за борба с 

ограниченията на износа и за 

гарантиране на непрекъснатостта 

на веригите на доставки, по-

специално за важните медицински 
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консумативи и фармацевтичните 

продукти; 

 асоциирането на Западните 

Балкани към инициативите на ЕС, 

като например Споразумението за 

съвместно възлагане на 

обществени поръчки за 

медицинско оборудване и 

Европейската система за бързо 

предупреждение за заразни 

болести. Държавите, които 

преговарят за присъединяване, 

също могат да кандидатстват за 

фонд „Солидарност“ на ЕС. 

2,8 млрд. евро за подкрепа на научните 

изследвания, здравеопазването и 

водоснабдяването. Наред с другото, ЕС: 

 подкрепя държавите партньори да 

изграждат устойчиви и съобразени 

със здравето системи за 

здравеопазване и социална 

закрила; 

 подпомага усилията за 

комуникиране и повишаване на 

осведомеността относно основните 

защитни мерки и съветите за 

хигиена, за да се предотврати 

разпространението; 

 дава възможност за финансиране 

от ЕС на глобални инициативи в 

областта на здравеопазването, като 

Глобалния фонд за борба със СПИН, 

туберкулоза и малария, Световния 

алианс за ваксини и имунизации 

(GAVI) и Инструмента за световно 

финансиране, които да се 

използват за реакция срещу 

коронавируса, като същевременно 

се гарантира непрекъснатостта на 

жизненоважни програми в 

областта на здравеопазването; 

 подпомага по-нататъшните научни 

изследвания в областта на 

диагностиката, лечението и 

превенцията, а щом бъде открита 

ваксина, ускорява одобрението ѝ и 

субсидира ваксините и тяхното 

доставяне в уязвимите държави; 

 подпомага обучението на експерти, 

епидемиологичното наблюдение и 

укрепването на регионалните 

здравни организации в Африка, 

Латинска Америка и Карибския 

басейн и Азия и Тихоокеанския 

басейн; 

 приема страните кандидатки от 

Западните Балкани в Комитета за 

здравна сигурност на ЕС и обмисля 

как потенциалните кандидати да 

бъдат асоциирани по най-добрия 

начин; 

 подпомага равния достъп на 

мигрантите, бежанците и 
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приемните общности до 

здравеопазване. 

12,28 милиарда евро за справяне с 

икономическите и социалните 

последици.Наред с другото ЕС: 

 предоставя пряка бюджетна 

подкрепа и финансиране при 

преференциални условия за 

държавите партньори, които да 

приемат реформи за социално-

икономическо развитие и 

намаляване на бедността, както и 

мерки за защита на работниците по 

време на кризата; 

 мобилизира с Международния 

валутен фонд (МВФ) 

макрофинансова помощ за 

държавите от Западните Балкани и 

съседните държави; 

 подкрепя частния сектор, особено 

малките и средните предприятия 

(МСП) и самостоятелно заетите 

лица, чрез гаранции, осигуряване 

на ликвидност и техническа помощ, 

както и чрез допълнително 

пренасочване на гаранции от 

Европейския фонд за устойчиво 

развитие към краткосрочно 

поделяне на риска по заеми; 

 отпуска заеми в публичния сектор 

чрез Европейската инвестиционна 

банка, по-специално за оборудване 

и консумативи в здравеопазването; 

 работи с международни 

организации и европейски 

дружества за изграждане на силни 

и устойчиви вериги за създаване на 

стойност в стратегически сектори и 

за гарантиране на трудовите права 

и корпоративната социална 

отговорност; 

 насърчава форми на облекчаване 

на дълга, предвидени от МВФ в 

засегнатите държави. 

 

За повече информация 

Линк към съобщението на Комисията: 

Въпроси и отговори: Реакцията на ЕС за 

борба с пандемията от коронавирус по 

света 

Информационен документ относно 

конкретни примери за подкрепа от ЕС в 

държавите партньори 

https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-global-eu-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_607
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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

