
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 5/2020 

 

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: 

Пролетна икономическа прогноза       Стр. 2 

Туризъм и транспорт                              Стр. 7 

Доклад за постиженията в областта на 

научните изследвания и  

иновациите                                               Стр. 14 

Механизъм за отпускане на заеми в 

публичния сектор в подкрепа на 

екологичните инвестиции                  Стр. 16 
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Пролетна икономическа 

прогноза — 2020 г.: дълбока и 

неравномерна рецесия, 

несигурно възстановяване 

Пандемията от коронавирус 

представлява голямо сътресение за 

световната и за европейската икономика, 

което води до много тежки социално-

икономически последици. Въпреки 

бързите и всеобхватни мерки на 

политиката както на европейско, така и на 

национално равнище, тази година в 

икономиката на ЕС ще се наблюдава 

рецесия от историческа величина. 

Според икономическата прогноза от 

пролетта на 2020 г. икономиката на 

еврозоната ще се свие с рекордните 7¾ % 

през 2020 г. и ще отбележи растеж от 

6¼ % през 2021 г. Предвижда се 

икономиката на ЕС да се свие със 7½ % 

през 2020 г. и да отбележи растеж от 

около 6 % през 2021 г. В сравнение 

с есенната икономическа прогноза от 

2019 г. прогнозите за растеж на ЕС и 

еврозоната са с около девет процентни 

пункта по-ниски. 

Предвид че пандемията засегна всички 

държави членки, сътресението в 

икономиката на ЕС е симетрично. Очаква 

се обаче както спадът в производството 

през 2020 г. (от -4¼ % в Полша до -9¾ % в 

Гърция), така и степента на 

възстановяване през 2021 г. да се 

различават значително. Икономическото 

възстановяване на всяка държава членка 

ще зависи не само от развитието на 

пандемията в съответната държава, но и 

от структурата на нейната икономика и от 

способността ѝ да реагира с водещи до 

стабилизиране политики. Като се има 

предвид взаимозависимостта на 

икономиките на ЕС, динамиката на 

възстановяването във всяка държава 

членка ще се отрази също така на 

степента на възстановяване на 

останалите държави членки. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията, 

отговарящ за икономиката в интерес на 

хората, заяви: На този етап можем само 

да се опитаме да очертаем мащаба и 

сериозността на сътресението за 

нашите икономики, предизвикано от 

коронавируса. Въпреки че 

непосредствените последици ще бъдат 

значително по-тежки за световната 

икономика в сравнение с финансовата 

криза, мащабът на въздействието ще 

зависи от развитието на пандемията, 

от способността ни да възобновим 

безопасно икономическата дейност и 

след това да се възстановим. 

Сътресението е симетрично: всички 

държави от ЕС са засегнати и се очаква 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
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всички те да бъдат в рецесия през тази 

година. ЕС и държавите членки вече 

постигнаха съгласие относно 

извънредни мерки за смекчаване на 

въздействието. Колективното ни 

възстановяване ще зависи от 

прилагането на трайни стабилни и 

координирани ответни мерки на 

равнището на ЕС и на национално 

равнище. Заедно сме по-силни. 

Паоло Джентилони, европейски комисар 

по въпросите на икономиката, 

заяви: Европа преживява икономическо 

сътресение, което няма еквивалент от 

Голямата депресия насам. Както 

мащабът на рецесията, така и 

степента на възстановяване ще бъдат 

неравномерни, тъй като те ще зависят 

от темпа на преустановяване на 

ограничителните мерки, от 

значението на услуги като туризма за 

всяка икономика и от финансовите 

ресурси на всяка държава. Тези различия 

представляват заплаха за единния 

пазар и за еврозоната. Въпреки това 

обаче те могат да бъдат смекчени чрез 

решителни, съвместни действия на 

европейско равнище. Трябва да 

посрещнем това предизвикателство. 

Силен удар върху растежа, последван от 

непълно възстановяване 

Пандемията от коронавирус засегна 

сериозно разходите на потребителите, 

промишленото производство, 

инвестициите, търговията, капиталовите 

потоци и веригите на доставки. 

Очакваното постепенно облекчаване на 

противоепидемичните мерки би 

трябвало подготви основата за 

възстановяването. До края на 2021 г. 

обаче не се очаква икономиката на ЕС да 

компенсира напълно загубите от 

текущата година. Инвестициите ще 

останат по-ниски, а пазарът на труда няма 

да се възстанови напълно. 

 

Трайната ефективност на мерките на 

политиката, които се предприемат в 

отговор на кризата на европейско и на 

национално равнище, ще бъде от 

решаващо значение за ограничаването 

на икономическите щети и за 

улесняването на бързото и стабилно 

възстановяване, за да може развитието 

на икономиките да бъде насочено към 

устойчив и приобщаващ растеж. 
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Очаква се безработицата да се увеличи, 

въпреки че мерките на политиката би 

трябвало да ограничат покачването ѝ 

Независимо от факта, че схемите за 

работа на непълно работно време, 

субсидиите за заплати и подкрепата за 

предприятията би трябвало да помогнат 

да се ограничи загубата на работни места, 

пандемията от коронавирус ще окаже 

сериозно въздействие върху пазара на 

труда. 

Според прогнозите равнището на 

безработица в еврозоната ще се увеличи 

от 7,5 % през 2019 г. на 9½ % през 2020 г., 

преди да намалее отново до 8½ % през 

2021 г. В ЕС се очаква равнището на 

безработица да се увеличи от 6,7 % през 

2019 г. до 9 % през 2020 г., след което да 

спадне до около 8 % през 2021 г. 

В някои държави членки безработицата 

ще се увеличи по-съществено, отколкото 

в други. Особено уязвими са държавите с 

висок дял на работниците на 

краткосрочни договори и държавите, в 

които голяма част от работната сила 

зависи от туризма. Младите хора, които 

навлизат на пазара на труда в този 

период, също ще се сблъскат с трудности 

при намирането на своето първо работно 

място. 

Рязък спад на инфлацията 

Очаква се тази година потребителските 

цени да спаднат значително поради 

намаляването на търсенето и резкия спад 

на цените на петрола, като взети заедно 

те би трябвало да компенсират повече от 

достатъчно изолираните случаи на 

увеличение на цените в резултат на 

прекъсвания на доставките, свързани с 

пандемията. 

Текущата прогноза за измерената чрез 

хармонизирания индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) инфлация в 

еврозоната е за 0,2 % през 2020 г. и 1,1 % 

през 2021 г. Предвижда се инфлацията в 

ЕС да бъде 0,6 % през 2020 г. и 1,3 % през 

2021 г. 

Решителните мерки на политиката ще 

доведат до по-голям бюджетен дефицит 

и държавен дълг 

Държавите членки предприеха 

решителни ответни действия, като 

въведоха фискални мерки за 

ограничаване на икономическите 

последици от пандемията. Очаква се 

„автоматичните стабилизатори“, като 

социалноосигурителни плащания, 

съчетани с фискални дискреционни 

мерки, да доведат до увеличаване на 

разходите. В резултат на това се 

прогнозира рязко покачване на 

съвкупния бюджетен дефицит на 

еврозоната и на ЕС от едва 0,6 % от БВП 

през 2019 г. до около 8½ % през 2020 г., 
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преди да спадне отново до около 3½ % 

през 2021 г. 

След наблюдаваната от 2014 г. насам 

низходяща тенденция се очаква 

покачване и на съотношението на 

държавния дълг към БВП. Според 

прогнозите в еврозоната това 

съотношение ще се увеличи от 86 % през 

2019 г. на 102¾ % през 2020 г., след което 

ще спадне до 98¾ % през 2021 г. В ЕС се 

очаква то да се увеличи от 79,4 % през 

2019 г. до около 95 % през текущата 

година, след което да спадне до 92 % 

през следващата година. 

Изключително висока степен на 

несигурност и рискове от влошаване на 

прогнозните стойности 

 

Пролетната прогноза се характеризира 

със степен на несигурност, която е по-

висока от обичайната. Тя се основава на 

набор от допускания относно развитието 

на пандемията от коронавирус и 

свързаните с нея противоепидемични 

мерки. Прогнозата се основава на 

допускането, че ограничителните мерки 

ще бъдат постепенно преустановени от 

месец май нататък. 

Рисковете във връзка с тази прогноза 

също са изключително големи и са 

свързани с влошаване на прогнозните 

стойности. 

Ако пандемията е по-тежка и по-

продължителна от настоящите 

очаквания, това би могло да доведе до 

значително по-голям спад на БВП в 

сравнение с предвиденото в базовия 

сценарий на тази прогноза. При липсата 

на стабилна и своевременна обща 

стратегия за възстановяване на 

равнището на ЕС съществува риск кризата 

да доведе до сериозни нарушения на 

единния пазар и до дълбоки 

икономически, финансови и социални 

различия между държавите членки от 

еврозоната. Също така има опасност 

пандемията да доведе до по-драстични и 

постоянни промени в отношението към 

световните вериги за създаване на 

стойност и към международното 

сътрудничество, което ще се отрази 

отрицателно на силно отворената и 

взаимосвързана европейска икономика. 

Пандемията може да нанесе и трайни 

вреди чрез фалити и дълготрайни щети на 

пазара на труда. 

Заплахата от налагането на мита след 

края на преходния период между ЕС и 
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Обединеното кралство също би могла да 

забави растежа, макар и в по-малка 

степен в ЕС, отколкото в Обединеното 

кралство.  

По отношение на Обединеното кралство 

се прави чисто техническо допускане 

Като се има предвид, че бъдещите 

отношения между ЕС и Обединеното 

кралство все още не са ясни, прогнозите 

за 2021 г. се основават на чисто 

техническо допускане за запазване на 

статуквото в техните търговски 

отношения. Това се прави единствено за 

целите на прогнозирането и не е израз на 

очаквания или предвиждания във връзка 

с резултатите от преговорите между ЕС и 

Обединеното кралство за техните 

бъдещи отношения. 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на 

набор от технически допускания относно 

обменните курсове, лихвените проценти 

и цените на стоките, актуални към 23 

април. По отношение на всички други 

входящи данни, включително допускания 

относно държавните политики, в 

прогнозата е взета под внимание 

информацията, налична до 22 април 

включително. Прогнозата се основава на 

допускането за липса на промяна в 

политиките, освен ако не са обявени 

правдоподобно конкретни и подробни 

мерки. 

Всяка година Европейската комисия 

публикува две подробни прогнози 

(пролетна и есенна) и две междинни 

прогнози (зимна и лятна). Междинните 

прогнози обхващат годишния и 

тримесечния БВП и инфлацията за 

текущата и следващата година за всички 

държави членки, както и съвкупни данни 

за ЕС и еврозоната. 

 

Следващата икономическа прогноза на 

Европейската комисия ще бъде лятната 

междинна икономическа прогноза от 

2020 г., която се очаква да бъде 

публикувана през юли 2020 г. Тя ще 

обхване само растежа на БВП и 

инфлацията. Следващата пълна прогноза 

ще бъде представена през ноември 

2020 г. 

За повече информация 

Пълен документ: Пролетна 

икономическа прогноза — 2020 г. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast_en
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Туризъм и транспорт: Насоки 

на Комисията за безопасно 

подновяване на пътуванията 

и съживяване на 

туристическия сектор в 

Европа през 2020 г. и след 

това* 

Комисията представя пакет от насоки и 

препоръки, които да помогнат на 

държавите членки постепенно да 

премахнат ограниченията за пътуване и 

да разрешат на туристическите 

предприятия да заработят отново след 

дългомесечно прекъсване при спазване 

на необходимите санитарни мерки. 

Насоките на Комисията целят да осигурят 

на гражданите възможност да получат 

така необходимата почивка, отдих и 

освежаване. Веднага щом се установи, че 

здравната ситуация го позволява, хората 

трябва да имат възможност да се видят с 

приятелите и семействата си в 

собствената си държава от ЕС или в 

чужбина при спазване на необходимите 

мерки за безопасност и предпазване. 

Пакетът има за цел също така да помогне 

на туристическия сектор в ЕС да се 

възстанови след пандемията чрез 

подкрепа за предприятията и грижа за 

това Европа да запази ролята си на 

водеща туристическа дестинация. 

Пакетът на Комисията в областта на 

туризма и транспорта включва: 

 Цялостна стратегия за 

възстановяване през 2020 г. и след 

това; 

 Общ подход към постепенното и 

координирано възстановяване на 

свободата на движение и 

премахване на ограниченията по 

вътрешните граници на ЕС; 

 Рамка в подкрепа на постепенното 

възстановяване на транспортните 

услуги при гарантиране на 

безопасността на пътниците и 

персонала; 

 Препоръка за предлагане на 

потребителите на ваучери за 

пътуване като изгодна алтернатива 

на възстановяването на 

заплатените суми; 

 Критерии за безопасно и 

постепенно възстановяване на 

туристическите услуги и за 

разработване на санитарни 

протоколи за обектите за 

настаняване, като например 

хотелите. 

  

https://ec.europa.eu/info/files/tourism-and-transport-2020-and-beyond_bg
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-towards-phased-and-coordinated-approach-lifting-internal-border-controls-and-restoring-freedom-movement_bg
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_bg
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-recommendation-vouchers-offered-passengers-and-travellers-alternative-reimbursement-cancelled-package-travel-and-transport-services_bg
https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-eu-guidance-progressive-resuming-tourism-services-and-health-protocols-hospitality-establishments_bg
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За туристите и пътниците 

 

Комисията цели да се възстанови 

възможността гражданите да пътуват 

уверено и безопасно посредством 

следните мерки: 

 Безопасно възстановяване на 

свободата на движение и 

премахване на контрола по 

вътрешните граници 

Свободното движение и трансграничните 

пътувания са от ключово значение за 

туризма. Държавите членки успяват да 

намалят разпространението на вируса и 

затова общите ограничения на 

свободното движение следва да се 

заменят с по-целенасочени мерки. 

Епидемиологичната обстановка не 

позволява всеобщото премахване на 

ограниченията и затова Комисията 

предлага поетапен и координиран 

подход, който започва с премахване на 

контрола между областите или 

държавите членки с достатъчно сходни 

епидемиологични ситуации. Подходът 

трябва също така да бъде гъвкав и да 

включва възможността за повторно 

въвеждане на определени мерки, ако 

епидемиологичната ситуация го 

изисква. Държавите членки следва да се 

ръководят от следните три критерия: 

 епидемиологичната обстановка, 

особено в областите, в които 

положението се подобрява, въз 

основа на предоставяните насоки 

и картографска информация от 

Европейския център за 

профилактика и контрол върху 

заболяванията (ECDC); 

 възможността за прилагане 

на противоепидемични мерки по 

време на цялото пътуване, 

включително на граничните 

пропускателни пунктове, и също 

така допълнителни предпазни 

мерки, когато физическото 

дистанциране е трудно 

осъществимо, както и 

 икономически и социални 

съображения, като отначало се 

отдаде приоритет на 

трансграничното движение в 

ключови области на дейност, 

включително на пътуванията по 

лични причини. 

 Принципът на недискриминация е 

особено важен: когато една държава 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html
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членка реши да разреши пътуването на 

своя територия или до определени 

региони и области на своя територия, тя 

следва да направи това по 

недискриминационен начин, а именно да 

го разреши от всички области, региони 

или държави в ЕС със сходна 

епидемиологична обстановка. Също така, 

всички ограничения трябва да бъдат 

премахнати без дискриминация за 

всички граждани на ЕС и за всички жители 

на тази държава членка, независимо от 

тяхната националност, и това следва да се 

прилага за всички области на ЕС със 

сходна епидемиологична обстановка. 

 Възстановяване на транспортните 

услуги в ЕС и едновременна грижа 

за здравето на транспортните 

работници и пътниците: 

 Насоките съдържат общи принципи за 

безопасно и постепенно възстановяване 

на всички видове пътнически превози. В 

тях се съдържат редица препоръки, като 

например необходимостта от 

ограничаване на контактите между 

пътниците и транспортните работници, 

както и между самите пътници, като по 

възможност се намали и тяхната гъстота. 

Насоките включват също така указания 

относно използването на лични 

предпазни средства, например защитни 

маски, и подходящи протоколи в случай 

на проява на симптоми на коронавирус 

сред пътниците. Освен това в тях се 

съдържат препоръки за отделните 

видове транспорт, както и призив за 

координация между държавите членки 

при постепенното възстановяване на 

транспортните връзки помежду им. 

 Безопасно подновяване на 

туристическите услуги: 

Комисията задава обща рамка с критерии 

за безопасно и постепенно подновяване 

на туристическите дейности и 

разработване на санитарни протоколи за 

хотели и други форми на настаняване за 

защита на здравето на гостите и 

персонала. Тези критерии включват 

епидемиологични доказателства; 

наличие на достатъчен капацитет на 

здравната система за местните жители и 

туристите; стабилен надзор, капацитет за 

наблюдение и тестване, както и 

проследяване на контактите. Насоките 

ще позволят на хората безопасно да 

отсядат в хотели, къмпинги, пансиони на 

принципа „нощувка със закуска“ или 

други обекти за почивка и отдих, да 

консумират в ресторанти, барове и 

кафенета, да плажуват и да посещават 

други места за отдих на открито. 

 Осигуряване на трансгранична 

оперативна съвместимост на 

приложенията за проследяване: 

https://ec.europa.eu/info/files/covid-19-guidelines-progressive-restoration-transport-services-and-connectivity_bg


 

 

 

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

 

10 
 

Европейски бюлетин          Май 2020 
Брой / 5 

С подкрепата от Комисията държавите 

членки се споразумяха върху насоки за 

осигуряване на трансгранична 

оперативна съвместимост между 

приложенията за проследяване, 

изпращащи предупреждения за 

потенциално заразяване с коронавирус 

до гражданите включително при 

пътувания в ЕС. Насоките ще служат за 

ориентир на разработчиците на софтуер, 

които работят с националните здравни 

органи. Въпросните приложения трябва 

да могат да се използват на доброволен 

принцип, да бъдат прозрачни, временни, 

да са защитени срещу киберзаплахи, да 

използват анонимизирани данни, да се 

основават на технологията Bluetooth и да 

са оперативно съвместими в 

трансграничен смисъл, както и между 

различните операционни системи. 

Оперативната съвместимост е от 

решаващо значение: нужно е да се 

осигури възможност гражданите на ЕС да 

получават сигнали за евентуално 

заразяване по сигурен и защитен начин, 

където и да се намират в ЕС и независимо 

от приложението, което използват. 

Комисията подкрепя държавите членки в 

търсенето на правилното решение в 

съответствие с принципите, определени 

в набора от инструменти на ЕС и насоките 

на Комисията за защита на данните. 

 Да направим предоставянето на 

ваучери по-привлекателно за 

потребителите: 

Съгласно правилата на ЕС пътуващите 

имат право да избират между ваучер или 

възстановяване в брой на заплатените, но 

анулирани транспортни билети (за 

самолет, влак, автобус или ферибот) или 

пакетни туристически пътувания. 

Комисията потвърждава това право в 

своята препоръка и едновременно с това 

цели да гарантира, че ваучерите ще се 

превърнат във валидна и по-

привлекателна алтернатива на 

възстановяванията в брой за отменените 

в контекста на настоящата пандемия 

пътувания, които също създават 

финансови затруднения на 

туроператорите. Доброволно 

приеманите ваучери следва да са 

защитени срещу неплатежоспособност на 

емитента, да имат минимален срок на 

валидност от 12 месеца и да подлежат на 

осребряване след най-много една 

година, ако не бъдат използвани. Те 

следва също така да предоставят 

достатъчна гъвкавост, да позволяват 

пътуване по същия маршрут при същите 

условия на обслужване или да позволяват 

на туристите да резервират билет за 

пакетно туристическо пътуване със същия 

вид услуги или с равностойно качество. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0417%2808%29
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Ваучерите следва да могат да се 

прехвърлят на друг пътник.  

 

За предприятията в областта на туризма 

Комисията има за цел да подкрепи 

европейския туристически сектор чрез: 

 Осигуряване на ликвидност за 

туристическите предприятия, по-

специално МСП, посредством: 

Гъвкавост в правилата за държавните 

помощи, която да позволява на 

държавите членки да въвеждат схеми, 

например схеми за гаранции с ваучери и 

други схеми за ликвидност, в подкрепа на 

дружествата в транспортния и в 

туристическия сектор, и съответно да 

гарантират, че исканията за 

възстановяване на заплатени суми, 

вследствие на пандемията от 

коронавирус, ще бъдат удовлетворени. 

Схемите с ваучери могат да бъдат 

одобрени от Комисията много бързо след 

получаване на уведомление от 

съответната държава членка. 

Европейско финансиране:  

ЕС продължава да осигурява незабавна 

ликвидност на засегнатите от кризата 

предприятия чрез Инвестиционната 

инициатива в отговор на коронавируса 

при споделено управление с държавите 

членки. Освен това Комисията и 

Европейският инвестиционен фонд 

осигуриха финансиране до 8 млрд. 

евро за 100 000 малки предприятия, 

засегнати от кризата. 

 Запазване на работни места чрез 

финансови облекчения в размер 

до 100 млрд. евро по програмата 

SURE: 

Програмата SURE помага на държавите 

членки да покрият разходите по 

националните схеми за заетост на 

непълно работно време и други подобни 

мерки, които позволяват на 

предприятията да запазят работни места. 

Комисията подкрепя също така 

партньорствата между службите по 

заетостта, социалните партньори и 

предприятията, за да се улесни 

преквалификацията, особено на 

сезонните работници. 

 Насочване на гражданите към 

местни туристически оферти, 

реклама за местните атракции, 

туризма и Европа като безопасна 

туристическа дестинация: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_569
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_569
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Комисията ще стимулира заедно с 

държавите членки възприемането на 

система за патронаж с ваучери, при която 

потребителите могат да подкрепят 

предпочитаните от тях хотели или 

ресторанти. Комисията ще съдейства и за 

провеждането на общоевропейски 

информационни кампании, в които 

Европа е представена като туристическа 

дестинация номер едно. 

В допълнение към краткосрочните мерки 

Комисията ще продължи да работи с 

държавите членки за насърчаване на 

устойчивия туризъм в съответствие с 

Европейския зелен пакт, както и 

цифровата трансформация на 

туристическите услуги за 

разнообразяване на избора, по-добро 

разпределение на ресурсите и нови 

начини на управление на пътническите и 

туристическите потоци. 

Комисията ще организира Европейски 

конгрес по въпросите на туризма, с 

участието на институции на ЕС, 

туристическия отрасъл, региони, градове 

и други заинтересовани страни за 

съвместно изграждане на една бъдеща 

устойчива, иновативна и стабилна 

европейска туристическа екосистема 

(„Европейска програма за туризъм 

2050 г.“). 

 Изказвания на членове на колегията: 

Заместник-председателят Маргаритис 

Схинас, който отговаря за 

утвърждаването на европейския ни начин 

на живот, заяви: „Туризмът е от 

жизненоважно значение за единния 

пазар и неговите четири свободи, както 

и ключов фактор за икономическия, 

социалния и културния начин на живот 

в ЕС. Той беше сериозно засегнат от 

мерките за ограничаване на 

епидемията от COVID-19. Докато 

държавите членки премахват 

постепенно ограничителните мерки, 

ние създаваме условия за съживяване на 

туристическата екосистема и на 

единния пазар по един безопасен и 

адекватен начин, който ще 

предотврати реактивизирането на 

епидемията в рамките на ЕС, и 

едновременно с това ще гарантира 

нашия начин на живот“. 

Комисарят по въпросите на вътрешния 

пазар Тиери Бретон заяви: „Милиони 

МСП и семейни бизнеси в областта на 

хотелиерството, 

ресторантьорството, пътническия 

транспорт и туристическите агенции 

рискуват несъстоятелност и загуба на 

работни места — те трябва спешно да 

възстановят дейността си. Помагаме 

на европейския туризъм да стъпи 

отново на крака без да правим 

компромис със здравето и 
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безопасността. Днес предлагаме един 

общоевропейски подход за управление 

на трудния летен сезон, който се 

задава, и едновременно с това се 

подготвяме за една по-устойчива и 

цифрова туристическа екосистема в 

бъдеще“. 

Комисарят по въпросите на 

здравеопазването и безопасността на 

храните Стела Кириакиду добави: 

„Знаем как европейските граждани 

очакват с нетърпение лятото и 

туризма. Жертвите, на които те се 

съгласиха през последните месеци 

направиха възможно предпазливото и 

постепенно премахване на 

ограниченията — поне засега. Но 

премахването на ограниченията и 

туризмът няма да са безрискови, 

докато вирусът се разпространява. 

Необходимо е да останем бдителни, да 

спазваме физическото дистанциране и 

строгите санитарни мерки в цялата 

туристическа и транспортна 

екосистема, за да предотвратим 

доколкото е възможно възникването на 

нови огнища на болестта. Няма да 

позволим усилията ни да бъдат 

напразни“. 

Според Дидие Рейндерс, комисар по 

въпросите на правосъдието и 

потребителите: „Европейските 

потребители могат да бъдат спокойни 

— Комисията няма да ограничи 

гарантираното им от ЕС право на 

възстановяване на заплатените, но 

отменени пътувания. Препоръчваме 

обаче да бъдат положени повече усилия 

предлаганите ваучери да станат по-

привлекателни като опция. Така или 

иначе европейските граждани ценят 

най-много правото си да пътуват 

свободно. Важно е то да бъде 

възстановено веднага щом 

обстоятелствата го позволят“. 

Комисарят по въпросите на 

транспорта Адина Вълян заяви: „Целта 

ни е да създадем безопасни условия във 

всеки вид транспорт, доколкото е 

възможно, както за пътуващите, така 

и за транспортните работници. При 

възстановяването на транспортните 

услуги настоящите насоки ще осигурят 

на органите и на заинтересованите 

страни стандартен ориентир. Наш 

приоритет е да възстановим 

мобилността възможно най-скоро, но 

само при наличието на ясни санитарни 

разпоредби за безопасност“. 

КОНТЕКСТ: 

Европа разполага с жизнена туристическа 

екосистема. Пътуванията, транспортът, 

хотелиерството, ресторантьорството, 

обектите за отдих и културните обекти 

генерират почти 10 % от БВП на ЕС и 
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представляват важен източник на заетост 

и доходи в много европейски региони. 

267 млн. европейци (62 % от 

населението) предприемат годишно поне 

едно частно пътуване с цел почивка, а 

78 % от европейците прекарват 

ваканцията си в родната си страна или в 

друга страна от ЕС. 

Туристическата екосистема също така 

беше сред най-засегнатите от сериозните 

ограничения на движението и 

пътуванията, наложени вследствие на 

епидемията от коронавирус. Световната 

организация по туризъм (UNWTO) 

предвижда намаляване на 

чуждестранните туристи с 60 до 80 %, 

което се равнява на загуби от 

нереализирани приходи от износ между 

840 и 1100 млрд. евро за целия свят. В 

Европа лятото е ключов сезон за туризма: 

средно през летния сезон (юни-август), 

жителите на ЕС извършват 385 млн. 

туристически пътувания и изразходват 

190 млрд. евро.  

Пакетът следва посоката, определена в 

съвместната европейска пътна карта, 

публикувана от Комисията на 14 април в 

сътрудничество с Европейския съвет. 

Пътната карта предвижда плавен подход 

на постепенно премахване на 

противоепидемичните мерки, въведени 

поради пандемията от коронавирус. 

Доклад за постиженията в 

областта на научните 

изследвания и иновациите: 

Осигуряване на водещи 

позиции на Европа в 

екологичния и цифровия 

преход 

Комисията публикува най-новия си 

доклад за постиженията на ЕС в областта 

на науката, изследванията и иновациите, 

в който анализира резултатите на Европа 

на световната арена. В него се изтъква, че 

е необходимо научните изследвания и 

иновациите да подкрепят устойчивия и 

приобщаващ растеж на предприятията, 

регионите и държавите, като 

същевременно се гарантира, че в 

стремежа към укрепване на системите за 

иновации никой няма да бъде 

пренебрегнат, особено в по-слабо 

развитите региони. Също така се 

подчертава колко е важно осигуряването 

на подходящи умения, чрез които 

европейците да са в крак с 

технологичните революции на нашето 

време. Отбелязва се и съществената 

роля, която политиката относно научните 

изследвания и иновациите изпълнява за 

повишаване на производителността на 

предприятията, в резултат на което по 

устойчив начин се разкриват нови 
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работни места и се създават нови блага. 

Докладът излиза на всеки две години. В 

тазгодишното му издание се представят 

11 препоръки за политика в интерес на 

хората, планетата и благоденствието. 

По повод на неговото публикуване 

комисарят по въпросите на иновациите, 

научните изследвания, културата, 

образованието и младежта 

Мария Габриел заяви: Научните 

изследвания и иновациите са в ядрото 

на нашия отговор на 

безпрецедентната криза, пред която 

сме изправени, и могат да допринесат 

значително за икономическото 

възстановяване. В своето издание от 

2020 г. докладът за постиженията в 

областта на науката, изследванията и 

иновациите недвусмислено 

потвърждава, че те са от 

първостепенно значение за екологичния 

и цифровия преход, от който се нуждае 

Европа. Ключова роля в тази 

трансформация имат програмата 

„Хоризонт 2020“и бъдещата програма 

„Хоризонт Европа“. 

ЕС заема едно от челните места в света по 

научна продукция и върхови постижения: 

така например дело на наши учени са 

25 % от най-цитираните научни 

публикации в областта на климата и 27 % 

в областта на биоикономиката. В тези две 

области ЕС е начело и по заявления за 

патенти — съответно с 24 % и 25 %. За да 

превърнем резултатите от научните 

изследвания в устойчиви решения с 

трайно място на пазара, да изградим 

солидно европейсконаучноизследовател

ско пространство и да повишим 

ефективността на публичните 

научноизследователски системи, обаче е 

нужно да полагаме повече усилия. 

Цифровизацията преобразява научните 

изследвания и иновациите. Ето защо чрез 

подходящо съчетание от политики следва 

да се насърчават авангардните цифрови 

технологии и уменията на 

изследователите да боравят с тях, а 

заедно с това да се поощрява отворената 

наука и да се осигуряват достатъчни 

инвестиции във висококачествени 

инфраструктури за данни. „Хоризонт 

Европа“ — следващата рамкова програма 

на ЕС за научни изследвания и иновации 

— ще бъде ключов фактор за 

интензифициране и направляване на 

усилията в тази област. Това ще се 

осъществява чрез европейски 

партньорства и подход, ориентиран към 

конкретни мисии. 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
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В доклада за постиженията в областта на 

науката, изследванията и иновациите се 

изхожда от завоюваните челни позиции 

на ЕС и се представят 11 препоръки за 

политика, които са групирани в три 

основни направления: 

 научни изследвания и иновации за 

безопасно и справедливо 

пространство за човечеството; 

 научни изследвания и иновации за 

водеща роля в световен мащаб; 

 научни изследвания и иновации за 

икономическо и обществено 

въздействие. 

Заедно те проправят пътя към научни 

изследвания и иновации, които спомагат 

за постигането на целите за устойчиво 

развитие и редовно включват тези цели в 

политиките и инициативите на ЕС, които 

ще допринасят за една справедлива, 

неутрална по отношение на климата, 

цифрова Европа, като същевременно 

стимулират конкурентоспособността на 

европейските предприятия и региони. 

Контекст 

В доклада за постиженията на ЕС в 

областта на науката, изследванията и 

иновациите се разглеждат развоят в този 

сектор, успехите на Европа, както и 

обуславящите ги фактори. Посредством 

основан на показатели 

макроикономически анализ и 

задълбочено аналитично проучване в 

него се очертава една подробна картина, 

която дава достатъчно сведения както на 

научноизследователската общност, така 

и на създателите на политики и на 

анализаторите в сферата на икономиката 

и финансите. Това е третото поредно 

издание на доклада, който изготвя на 

всеки две години генерална дирекция 

„Научни изследвания и иновации“. 

Предишното издание (от 2018 г.) е 

публикувано тук. 

___________________________________ 

Комисията предлага 

съвместно с Европейската 

инвестиционна банка 

механизъм за отпускане на 

заеми в публичния сектор в 

подкрепа на екологичните 

инвестиции. 

Европейската комисия представя своето 

предложение за механизъм за отпускане 

на заеми в публичния сектор по линия на 

механизма за справедлив преход. 

Механизмът ще се прилага с участието на 

Европейската инвестиционна банка и ще 

насърчава инвестициите на публичните 

органи, които подпомагат прехода към 

климатично неутрална икономика в 

полза на регионите с високо потребление 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
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на въглища и високи въглеродни емисии. 

Той ще разполага с 1,5 млрд. евро под 

формата на безвъзмездни средства от 

бюджета на ЕС и с до 10 млрд. евро под 

формата на заеми от собствените ресурси 

на Европейската инвестиционна банка. 

Механизмът ще привлече общи 

инвестиции до 25—30 млрд. евро в услуга 

на териториите и регионите, които са най-

силно засегнати от прехода към 

климатично неутрална икономика, 

отдавайки предимство на тези, които не 

разполагат с достатъчен ресурс да 

посрещнат съответните разходи. 

Всички държави членки ще имат достъп 

до механизма първоначално въз основа 

на национални пакети, посредством 

покани за представяне на предложения, 

които отговарят на следните критерии: 

 проекти, които подпомагат 

територии, посочени в одобрен 

териториален план за справедлив 

преход; 

 проекти, които получават заем от 

ЕИБ по линия на механизма; както и 

 проекти, които не генерират 

достатъчно приходи на пазарен 

принцип. 

Проектите трябва също така да са 

съобразени с условията на политиката на 

ЕИБ за отпускане на заеми. Областите на 

инвестиции включват енергийната и 

транспортната инфраструктура, 

районните отоплителни мрежи, 

обществения транспорт, мерките за 

енергийна ефективност и социалната 

инфраструктура, както и други проекти, 

които носят пряка полза на засегнатите 

региони и могат да намалят социално-

икономическите разходи, свързани с 

прехода към климатично неутрална 

Европа до 2050 г. 

Понастоящем държавите членки 

подготвят териториалните планове за 

справедлив преход, които ще бъдат 

представени на Европейската комисия за 

одобрение. Те ще осигурят рамката за 

подпомагане по линия на трите стълба на 

Механизма за справедлив преход: фонда 

за справедлив преход, който ще 

предоставя безвъзмездни средства, 

специалната схема в рамките на InvestEU, 

предназначена да привлече частно 

финансиране, и механизма за отпускане 

на заеми в публичния сектор, за който се 

отнася настоящото предложение. 

Комисията осигурява техническа 

подкрепа при разработването на 

териториалните планове за справедлив 

преход на всичките 18 държави членки, 

които са поискали съдействие. 

По-нататъшни стъпки 

Предложението ще бъде обект на 

преговори с Европейския парламент и 

Съвета с оглед на бързото му приемане. 
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Очаква се първите покани за представяне 

на проекти да бъдат отправени след 

приемането и влизането в сила на 

механизма за отпускане на заеми в 

публичния сектор и одобряването на 

териториалните планове за справедлив 

преход. Преди първата покана ще трябва 

да бъде подписано административно 

споразумение с Европейската 

инвестиционна банка, за да се определят 

редът и условията за прилагане на 

механизма. 

 

Някои членове на колегиума и 

заместник-председателят на 

Европейската инвестиционна банка 

коментираха предложението. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията по 

въпросите на икономиката в интерес на 

хората, заяви: „Днес изпълняваме 

обещанието си за финансова подкрепа 

на по-необлагодетелстваните региони 

в прехода им към климатично по-

неутрална икономика. Механизмът за 

отпускане на заеми цели да насърчи 

публичните инвестиции, които могат 

да помогнат на екологичния преход в 

онези части на Европа, които са с по-

високи въглеродни емисии и които са 

изправени пред по-големи социално-

икономически предизвикателства. 

Става дума за инвестиции, които иначе 

не биха се осъществили. Призовавам 

държавите членки и Европейския 

парламент да одобрят предложението 

ни заедно с Фонда за справедлив преход 

в потвърждение на усилията ни да 

гарантираме една по-екологична и по-

устойчива европейска икономика“. 

Елиза Ферейра, комисар по въпросите на 

сближаването и реформите, добави: „В 

момента сме съсредоточили 

вниманието си върху възможно най-

безопасния начин да се справим с 

пандемията от COVID-19, но не бива да 

забравяме за вредите, които нанася на 

нашата планета изменението на 

климата. Както посочи председателят 

Фон дер Лайен, срещу него няма ваксина. 

Трябва обаче да гарантираме, че 

преходът към климатично неутрална 

икономика се осъществява по един 

справедлив начин. Днешното 

предложение е от основно значение за 

гарантиране на въпросната 

справедливост и допълва усилията по 
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линия на политиката на сближаване за 

подпомагане на регионите и 

гражданите, които са най-

необлагодетелствани в прехода ни към 

един климатично неутрален Съюз“. 

Лиляна Павлова, заместник-председател 

на Европейската инвестиционна банка, 

заяви: „Епидемията от COVID-19 ни 

изправи пред сериозно социално-

икономическо предизвикателство, но не 

бива да забравяме дългосрочната и 

фундаментална заплаха, която 

представлява изменението на 

климата. Като банка на ЕС, която 

инвестира в проекти, свързани с 

климата, Европейската инвестиционна 

банка се ангажира до 2025 г. да задели 

най-малко 50 % от финансирането си за 

действия в областта на климата и за 

екологична устойчивост и до края на 

годината да приведе цялото си 

финансиране в съответствие с целите 

на Парижкото споразумение. 

Предложеният механизъм за 

справедлив преход, който ЕИБ планира 

да подкрепи финансово, ще има основна 

роля за гарантиране, че преминаването 

на икономиките ни към въглеродна 

неутралност ще облагодетелства 

всички и разходите няма да бъдат 

непропорционални за отделните 

региони. Това е проява на европейска 

солидарност и съответства на целите 

на политиката на сближаване — 

разгръщането на потенциала на всеки 

регион с цел постигане на сходен жизнен 

стандарт и благосъстояние в целия 

Европейски съюз“. 

Контекст 

Механизмът за отпускане на заеми в 

публичния сектор е третият стълб 

на Механизма за справедлив 

преход (МСП) и е част от усилията по 

линия на европейския зелен пакт за 

постигане на въглеродно неутрална 

икономика в Европа до 2050 г. Той ще 

съдейства за постигането на социална 

справедливост в прехода към 

климатично неутрална икономика в най-

непривилегированите региони с високо 

потребление на въглища и високи 

въглеродни емисии. МСП има три стълба 

на финансиране: Фонд за справедлив 

преход, за който беше внесено 

предложение на 14 януари 2020 г. и 

спрямо който се предлага увеличение на 

бюджета в контекста на преразгледаното 

предложение за следващия дългосрочен 

бюджет на ЕС; специална схема за 

справедлив преход в рамките на InvestEU 

и механизъм за отпускане на заеми в 

публичния сектор, който бе приет от 

Комисията. Очаква се трите метода на 

финансиране да привлекат инвестиции от 

най-малко 150 млрд. евро в икономиката 

на ЕС за периода 2021—2027 г. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_24
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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

