
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 6/2020 

 

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: 

 

Финансиране за  

устойчиво развитие                                Стр. 2 

Бюджетът на ЕС за 2021 г.                   Стр. 4 

Държавна помощ                                      Стр. 9 

Бяла книга за чуждестранните субсидии в 

единния пазар                                           Стр. 13 
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Финансиране за устойчиво 

развитие: Комисията 

приветства приемането от 

Европейския парламент на 

Регламента за таксономията 

Европейската комисия приветства 

приемането от Европейския парламент 

на Регламента за таксономията — 

основен законодателен акт, който ще 

допринесе за целите на Европейския 

зелен пакт чрез насърчаване на 

инвестициите от частния сектор в 

екологични и устойчиви проекти. 

Той ще спомогне за създаването на 

първия в света „зелен списък“ — система 

за класификация на устойчивите 

икономически дейности, която ще 

създаде общ език, който инвеститорите 

да могат да използват навсякъде, когато 

инвестират в проекти и икономически 

дейности със значително положително 

въздействие върху климата и околната 

среда. Като дава възможност на 

инвеститорите да преориентират 

инвестициите към по-устойчиви 

технологии и предприятия, този 

законодателен акт ще бъде от основно 

значение, за да може до 2050 г. ЕС да 

стане неутрален по отношение на 

климата. 

Както се посочва в регламента, 

Комисията също така публикува покана 

за представяне на кандидатури за 

членове на платформата за финансиране 

за устойчиво развитие. Тази платформа 

ще представлява консултативен орган, 

съставен от експерти от частния и 

публичния сектор. Тя ще подпомага 

Комисията при изготвянето на технически 

критерии за проверка (така наречените 

„делегирани актове“), които ще 

доразвият таксономията. Експертите 

също така ще съветват Комисията 

относно по-нататъшното развитие на 

таксономията на ЕС с цел обхващане на 

други цели на устойчивото развитие и ще 

предоставят съвети относно 

финансирането за устойчиво развитие в 

по-широк план. 

Изпълнителният заместник-председател 

на Комисията Валдис Домбровскис, 

който отговаря за финансовата 

стабилност, финансовите услуги и съюза 

на капиталовите пазари, 

заяви: Днешното приемане на 

Регламента за таксономията бележи 

важен етап от изпълнението на 

нашата екологична програма. С него се 

създава първата в света система за 

класификация на екологично 

устойчивите икономически дейности, 

което ще даде реален тласък на 

устойчивите инвестиции. Официално 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app


 

 

 

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

 

3 
 

Европейски бюлетин          Юни 2020 
Брой / 6 

се създава и платформата за 

финансиране за устойчиво развитие. 

Тази платформа ще играе ключова роля 

в развитието на таксономията на ЕС и 

на нашата стратегия за финансиране 

за устойчиво развитие през 

следващите години. 

Поканата за представяне на кандидатури 

за платформата за финансиране за 

устойчиво развитие ще бъде отворена за 

срок от 4 седмици. Крайният срок за 

подаване на кандидатури е 16 юли 2020 г. 

За повече информация относно 

платформата за финансиране за 

устойчиво развитие и относно начините 

за кандидатстване можете да 

посетите: Регистър на експертните групи 

към Комисията — Покани за представяне 

на кандидатури 

 

За повече информация 

Регламент за таксономията 

Одобрението на Европейския парламент 

следва приемането на текста от Съвета на 

10 юни 2020 г. Одобрението на 

Европейския парламент бележи 

последната стъпка от процеса на 

приемане на политическото 

споразумение, постигнато от 

съзаконодателите на 17 декември 2019 г. 

Предложението за Регламент за 

таксономията бе представено от 

Комисията през май 2018 г. След 

гласуването и подписването на текста 

Регламентът за таксономията ще бъде 

публикуван в Официален вестник и ще 

влезе в сила в своята цялост 20 дни след 

публикуването му. 

Комисията ще приема делегирани 

актове, съдържащи специфични 

технически критерии за проверка, които 

да допълват установените в регламента 

принципи и да определят кои 

икономически дейности могат да бъдат 

счетени за отговарящи на изискванията за 

всяка от екологичните цели. Критериите 

за смекчаване на последиците от 

изменението на климата и за адаптиране 

към изменението на климата ще бъдат 

приети до края на тази година, а 

критериите за останалите четири 

екологични цели (устойчиво използване 

и опазване на водните и морските 

ресурси, преход към кръгова икономика, 

предотвратяване и контрол на 

замърсяването, опазване и 

възстановяване на биологичното 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/bg/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/bg/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14970-2019-ADD-1/bg/pdf
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разнообразие и екосистемите) — до края 

на следващата година. 

Платформа за финансиране за устойчиво 

развитие 

Тази платформа ще представлява 

консултативен орган, съставен от 

експерти от частния и публичния сектор. 

Той ще се състои от не повече от 57 

членове, 50 от които ще бъдат избрани 

чрез поканата за представяне на 

кандидатури. Платформата ще има 

балансиран състав от заинтересовани 

страни, включително назначени в лично 

качество физически лица със съответните 

доказани знания и опит, физически лица, 

представляващи споделян от 

заинтересовани страни общ интерес, 

организации, представляващи 

съответните заинтересовани страни от 

частния сектор, организации, 

представляващи гражданското общество, 

и организации, представляващи 

академичните среди и 

научноизследователските институти. 

Останалите седем членове ще бъдат 

назначени пряко от ГД „Финансова 

стабилност, финансови услуги и съюз на 

капиталовите пазари“. Те ще бъдат 

представители на публични субекти, като 

Европейската агенция за околната среда 

(ЕАОС) и Европейската инвестиционна 

банка (ЕИБ). 

Бюджетът на ЕС за 2021 г.: 

годишен бюджет, насочен 

към възстановяването на 

Европа 

Комисията предложи бюджет на ЕС за 

2021 г. на стойност 166,7 милиарда евро, 

който ще бъде допълнен с 211 милиарда 

евро под формата на безвъзмездни 

средства и приблизително 133 милиарда 

евро под формата на заеми по линия на 

Next Generation EU — временния 

инструмент за възстановяване, имащ за 

цел да бъдат мобилизирани инвестиции 

и да бъде даден тласък на европейската 

икономика. Годишният бюджет и Next 

Generation EU съвместно ще мобилизират 

през 2021 г. значителни по размер 

инвестиции, които ще послужат за 

преодоляване на непосредствените 

икономически и социални последици от 

пандемията от коронавируса, за даване 

на тласък на устойчиво възстановяване и 

за защита и създаване на работни места. 

Бюджетът е също така изцяло съобразен 

с ангажимента за инвестиране в 

бъдещето, за да се постигне една по-

екологична, по-цифровизирана и 

устойчива Европа. 

След като бъде приет, той ще бъде 

първият бюджет от новата многогодишна 

финансова рамка за периода 2021—
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2027 г., както и първият годишен бюджет, 

предложен от Комисията, ръководена от 

председателя Фон дер Лайен. 

Комисарят Йоханес Хан, който отговаря 

за бюджета на ЕС, заяви: В тези 

изключителни времена предложението 

на Европейската комисия мобилизира 

безпрецедентна подкрепа. Годишният 

бюджет за 2021 г. ще помогне на 

стотици хиляди лица, предприятия и 

региони да преодолеят кризата и да 

излязат от нея по-силни от преди. За 

тази цел трябва да постигнем 

споразумение относно дългосрочния 

бюджет и Next Generation EU — 

споразумение, което ще даде сигнал за 

увереност в цяла Европа. 

 

Проектобюджетът за 2021 г., подсилен от 

Next Generation EU, насочва средствата 

към местата, където могат да помогнат 

най-много, в съответствие с най-

належащите нужди от гледна точка на 

възстановяването на държавите — 

членки на ЕС, и нашите партньори по 

света. 

Финансирането ще подпомогне 

възстановяването и модернизирането на 

нашия Съюз, като стимулира екологичния 

и цифровия преход, създава работни 

места и засилва ролята на Европа в 

световен мащаб. 

Бюджетът отразява приоритетите на 

Европа, които са от значение за 

осигуряване на устойчиво 

възстановяване. За тази цел Комисията 

предлага да бъдат отпуснати: 

- 1,34 милиарда евро за програмата 

„Цифрова Европа“ за киберотбраната на 

Съюза и за подкрепа на цифровия 

преход; 

- 3 милиарда евро за Механизма за 

свързване на Европа в актуализирана, 

високоефективна транспортна 

инфраструктура с цел улесняване на 

трансграничните връзки; 

- 575 милиона евро за Програмата за 

единния пазар, 36,2 милиона евро и 

127 милиона евро съответно за 

програмите за подкрепа на 

сътрудничеството в сферата на данъчното 

облагане и митниците; 

- 2,89 милиарда евро за „Еразъм+“ за 

инвестиране в младите хора, както и 

306 милиона евро за секторите на 
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културата и творчеството чрез „Творческа 

Европа“; 

- 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище и 

миграция“ и 1 милиард евро за Фонда за 

интегрирано управление на границите, за 

да се засилят сътрудничеството в 

областта на управлението на външните 

граници, както и политиката в областта на 

миграцията и убежището; 

- 55,2 милиарда евро за общата 

селскостопанска политика и 813 милиона 

евро за Европейския фонд за морско дело 

и рибарство, за европейските земеделски 

стопани и рибари, но и за подобряване на 

устойчивостта на хранително-вкусовата 

промишленост и рибарството и 

осигуряване на необходимите средства 

за управление на кризи; 

- 228 милиона евро за фонд „Вътрешна 

сигурност“ и 1,05 милиона евро за 

Европейския фонд за отбрана за 

подпомагане на европейската 

стратегическа автономност и сигурност; 

- 1,9 милиарда евро за 

предприсъединителна помощ, за да се 

подпомогнат нашите съседи, 

включително в Западните Балкани; 

Освен това голяма част от средствата ще 

бъдат използвани за приоритетните 

действия, набелязани във връзка с Next 

Generation EU, включително: 

- 131,5 милиарда евро заеми и 

приблизително 133 милиарда евро 

безвъзмездни средства могат да бъдат 

предоставени на държавите членки по 

линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост като част от Next Generation 

EU; 

- 17,3 милиарда евро за „Хоризонт 

Европа“ за увеличаване на европейската 

подкрепа за научноизследователски и 

иновационни дейности, свързани със 

здравеопазването и климата, от които 

5 милиарда евро по линия на Next Gener-

ation EU; 

- 10,13 милиарда евро за InvestEU за 

инвестиране в устойчива инфраструктура, 

иновации и цифровизация. Част от 

средствата ще бъдат отпуснати за 

Механизма за стратегически инвестиции 

за постигане на стратегическа 

автономност в жизненоважните вериги 

на доставките на европейско равнище; 

- 8,28 милиарда евро за Инструмента за 

подкрепа на платежоспособността, 

предложен от Next Generation EU, за 

посрещане на нуждите, свързани с 

платежоспособността, на жизнеспособни 

дружества от всички икономически 

сектори; 

- 47,15 милиарда евро за политиката на 

сближаване, които ще бъдат допълнени с 

42,45 милиарда евро по линия на REACT-
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ЕU, както е предложено в рамките на Next 

Generation EU. Средствата ще бъдат 

използвани за субсидиране на заетостта, 

схеми за работа с намалено работно 

време и мерки за младежка заетост, 

както и за ликвидност и 

платежоспособност за МСП; 

- 9,47 милиарда евро за Фонда за 

справедлив преход, за да се гарантира, че 

при прехода към неутралност по 

отношение на климата никой няма да 

бъде изоставен, от които 7,96 милиарда 

евро по линия на Next Generation EU; 

- 619 милиона евро за rescEU — 

механизма на Съюза за гражданска 

защита, за да се гарантира, че Съюзът има 

възможност да реагира на 

широкомащабни извънредни ситуации; 

- 1,19 милиарда евро за EU4Health — 

новата здравна програма, която ще 

подготви нашия Съюз за борба с бъдещи 

заплахи за здравето; от които 

1,17 милиарда евро от Next Generation 

EU; 

- 15,36 милиарда евро за външните ни 

партньори чрез Инструмента за 

съседство, сътрудничество за развитие и 

международно сътрудничество, от които 

3,29 милиарда евро по линия на Next 

Generation EU; 

- 2,8 милиарда евро за хуманитарна 

помощ, от които 1,3 милиарда евро по 

линия на Next Generation EU, за 

нарастващите хуманитарни нужди в най-

уязвимите части на света. 

Проектобюджетът за 2021 г. се основава 

на предложението на Комисията за 

следващия дългосрочен бюджет на ЕС, 

представено на 27 май 2020 г. След като 

Европейският парламент и Съветът 

постигнат съгласие по МФР за периода 

2021—2027 г., включително Next Genera-

tion EU, Комисията ще адаптира 

съответно предложението си за бюджета 

за 2021 г. чрез писмо за внасяне на 

корекции. 

Изключително важно е проектобюджетът 

да бъде приет бързо, за да могат стотици 

хиляди предприемачи, научни 

изследователи, земеделски стопани и 

общини в цяла Европа да започнат да 

ползват средствата, инвестирайки по този 

начин в едно по-добро бъдеще за 

следващите поколения. 
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Контекст 

Проектобюджетът на ЕС за 2021 г. 

включва разходите по линия на Next Gen-

eration EU, които ще бъдат финансирани 

със заеми, взети на капиталовите пазари, 

и разходите, покрити от бюджетните 

кредити под таваните в дългосрочния 

бюджет, които се финансират от 

собствените ресурси. Що се отнася до 

последните, за всяка програма се 

предлагат две суми — поети задължения 

и плащания. Поетите задължения 

представляват финансирането, което 

може да бъде определено в договори, 

сключени през дадена година. 

Плащанията представляват реално 

изплащаните средства. Предложеният 

бюджет на ЕС за 2021 г. възлиза на 

166,7 милиарда евро поети задължения 

(-9,7 % в сравнение с 2020 г.) и на 

163,5 милиарда евро плащания (+0,8 % в 

сравнение с 2020 г.). Това е първият 

бюджет за ЕС-27 след оттеглянето на 

Обединеното кралство и края на 

преходния период.  

 

 

За повече информация 

 Въпроси и отговори относно 

проектобюджета за 2021 г. 

 Проектобюджет за 2021 г.: правен 

текст 

 Информационен документ относно 

проектобюджета за 2021 г. 

 Уебсайт за МФР 

 Уебсайт относно мерките на 

Комисията във връзка с 

коронавируса 

 Съобщение за медиите относно 

следващата МФР и Next Generation 

EU (предложение на Комисията) 

 Въпроси и отговори относно 

следващата МФР и Next Generation 

EU 

 Информационни документи 

относно МФР 

 Информационни документи по 

сектори 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_20_1185
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_20_1185
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/annual-budget_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/documents/annual-budget_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/files/draft-budget-2021-kick-start-european-recovery_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027/questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027/questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027/questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mff-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sectoral-factsheets_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sectoral-factsheets_en
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Държавна помощ: Комисията 

разширява обхвата на 

Временната рамка, за да се 

помогне допълнително на 

микро-, малките и 

нововъзникващите 

предприятия и да се насърчат 

частните инвестиции 

Европейската комисия прие трето 

изменение за разширяване на обхвата 

на Временната рамка за държавната 

помощ, приета на 19 март 2020 г., за да се 

подкрепи икономиката в контекста на 

разпространението на коронавируса. 

Временната рамка беше изменена за 

първи път на 3 април 2020 г., с което бяха 

увеличени възможностите за държавна 

подкрепа за научни изследвания, 

изпитване и производство на продукти, 

свързани с борбата с пандемията от 

коронавируса, за защита на работните 

места и за по-нататъшна подкрепа на 

икономиката. На 8 май 2020 г. Комисията 

прие второ изменение за разширяване на 

обхвата на Временната рамка, за да 

обхване мерките за рекапитализация и за 

подчинен дълг. 

Изпълнителният заместник-председател 

Маргрете Вестегер, която отговаря за 

политиката в областта на конкуренцията, 

заяви: Микро-, малките и 

нововъзникващите предприятия 

играят ключова роля за 

икономическото възстановяване на 

Съюза. Те бяха особено засегнати от 

недостига на ликвидност, породен от 

разпространението на коронавируса, и 

срещат по-големи трудности при 

достъпа до финансиране. Днес 

разширихме обхвата на Временната 

рамка, за да могат държавите членки 

допълнително да подкрепят тези 

предприятия. Въведохме и условия, 

които предоставят стимули за 

частните инвеститори да участват 

заедно с държавата в 

рекапитализациите, като по този 

начин се намаляват необходимостта 

от държавна помощ и рискът от 

нарушаване на конкуренцията. Накрая, 

припомняме, че държавна помощ не 

може да бъде обвързана с условие 

бенефициерът да премести 

производствена или друга дейност от 

другаде в нашия Съюз, тъй като 

единният пазар е нашият най-голям 

актив. Продължаваме да работим в 

тясно сътрудничество с държавите 

членки, за да помогнем на европейските 

предприятия да устоят на тази криза и 

да се възстановят с пълна сила, като 

същевременно запазим еднаквите 

условия на конкуренция в полза на всички 

европейски потребители и 

предприятия. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_838
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Подкрепа за микро- и малките 

предприятия, включително за 

нововъзникващите предприятия 

Основната цел на Временната рамка е да 

предоставя целенасочена подкрепа на 

иначе жизнеспособни предприятия, 

които са изпаднали в затруднено 

финансово положение в резултат на 

разпространението на коронавируса. По 

тази причина предприятия, които вече са 

били в затруднено положение преди 31 

декември 2019 г., не са допустими за 

помощ по Временната рамка, но могат да 

се възползват от помощ съгласно 

действащите правила за държавната 

помощ, по-специално Насоките за 

оздравяване и преструктуриране. В тези 

насоки се определят ясни условия, 

съгласно които тези предприятия трябва 

да изготвят солидни планове за 

преструктуриране, които да им позволят 

да постигнат жизнеспособност в 

дългосрочен план. 

В същото време микро- и малките 

предприятия (т.е. предприятия с по-

малко от 50 служители и годишен оборот 

и/или общия годишен счетоводен баланс 

под 10 милиона евро) бяха особено 

засегнати от недостига на ликвидност, 

предизвикан от икономическото 

въздействие на настоящото 

разпространение на коронавируса, което 

задълбочи трудностите, пред които те 

вече са изправени по отношение на 

достъпа до финансиране в сравнение с 

големите предприятия. Ако не бъдат 

превъзмогнати, тези трудности биха 

могли да доведат до несъстоятелност на 

голям брой микро- и малки предприятия, 

което ще предизвика сериозни смущения 

за цялата икономика на ЕС. 

С изменението обхватът на Временната 

рамка се разширява, за да се даде 

възможност на държавите членки да 

предоставят публична подкрепа съгласно 

Временната рамка на всички микро- и 

малки предприятия, дори ако те вече са 

били в затруднено финансово положение 

към 31 декември 2019 г. 

 

Това ще е възможно, при положение че 

тези предприятия не се намират в 

производство по несъстоятелност, не са 

получили помощ за оздравяване, която 

не са върнали, и не са предмет на план за 

преструктуриране съгласно правилата за 

държавната помощ. Предвид 

ограничената им големина и участие в 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-795_bg.htm
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трансгранични сделки временната 

държавна помощ за микро- и малки 

предприятия е по-малко вероятно да 

наруши конкуренцията на вътрешния 

пазар, отколкото държавната помощ за 

по-големи предприятия. 

С това изменение действително се 

увеличават и възможностите за подкрепа 

на нововъзникващи предприятия, по-

голямата част от които попадат в 

категорията на микро- и малките 

предприятия, и по-специално за 

подкрепа на иновативните предприятия, 

които могат да бъдат губещи през тяхната 

фаза на силен растеж, но които са от 

решаващо значение за икономическото 

възстановяване на Съюза. 

Комисията припомня също така, че 

всички малки и средни предприятия, 

които са съществували по-малко от три 

години към 31 декември 2019 г., вече 

могат да се възползват от мерките за 

помощ, определени във Временната 

рамка, при условие че те не са в 

производство по несъстоятелност, не са 

получили помощ за оздравяване, която 

не е била възстановена, и не подлежат на 

план за преструктуриране съгласно 

правилата за държавна помощ. 

Стимули за частните инвеститори да 

участват в мерки за помощ за 

рекапитализация, свързани с 

коронавируса 

Комисията адаптира също условията за 

мерки за рекапитализация съгласно 

Временната рамка за случаите, при 

които частни инвеститори допринасят за 

увеличаването на капитала на 

предприятията заедно с държавата. 

Тези промени ще насърчат вливанията на 

капитал със значително частно участие в 

предприятията, което ще ограничи 

необходимостта от държавна помощ и 

риска от нарушаване на конкуренцията. 

По-специално, ако държавата реши да 

отпусне помощ за рекапитализация, но 

частните инвеститори допринасят 

значително за увеличаването на капитала 

(по принцип поне 30 % от нововлетия 

капитал) при същите условия като 

държавата, забраната за придобиване и 

таванът на възнагражденията на 

ръководството са ограничени до три 

години. Освен това забраната за 

изплащане на дивиденти е премахната за 

притежателите на нови акции, както и за 

притежателите на съществуващи акции, 

при условие че, взети заедно, 

притежателите на съществуващи акции 

държат под 10 % от капитала на 

дружеството. 

Това ще увеличи стимулите за 

дружествата да търсят решения от пазара 

и от държавата, за да задоволят нуждите 

си от капитал, като същевременно се 

запазват гаранциите за опазване на 
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ефективната конкуренция на единния 

пазар. 

 

Освен това, в съответствие с принципа за 

неутралност по отношение на публичната 

и частната собственост, предвиден в 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, изменението ще 

позволи също на дружествата, в чийто 

капитал държавата вече участва, да 

набират капитал, както частните 

предприятия. Когато са спазени 

условията, посочени по-горе, по 

отношение на участието на частни 

инвеститори в увеличението на капитала, 

и държавата е съществуващ акционер 

(т.е. вече е била акционер преди 

предоставянето на помощ за 

рекапитализация), инвестиращ 

пропорционално на своето досегашно 

дялово участие, Комисията не счита за 

необходимо да налага конкретни условия 

по отношения на излизането на 

държавата от капитала на дружеството. 

Защита на единния пазар и осигуряване 

на еднакви условия на конкуренция 

С изменението Комисията поясни, че 

помощта не следва да зависи 

от преместването на производствената 

дейност или друга дейност на 

бенефициера от друга държава в рамките 

на Европейското икономическо 

пространство (ЕИП) на територията на 

държавата членка, отпускаща помощта, 

тъй като такова условие би било особено 

вредно за вътрешния пазар. 

Контекст 

На 19 март Комисията прие 

нова Временна рамка за държавната 

помощ в подкрепа на икономиката в 

условията на епидемичния взрив от 

коронавируса, основана на член 107, 

параграф 3, буква б) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Временната рамка бе изменена на 3 

април и 8 май 2020 г. Временната рамка 

отчита факта, че цялата икономика на ЕС 

изпитва сериозни затруднения. Тя дава 

възможност на държавите членки да 

използват цялата гъвкавост, предвидена 

в правилата за държавната помощ, за да 

подпомогнат икономиката, като 

същевременно се ограничат 

отрицателните последици за еднаквите 

условия на конкуренция в рамките на 

единния пазар. 

На 13 март 2020 г. Комисията 

прие съобщение, озаглавено 

„Координирани икономически мерки в 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_838
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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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 

обхвата на правилата за държавната 

помощ. Те могат също така да 

компенсират предприятията за щети 

вследствие на разпространението на 

коронавируса и пряко свързани с него. 

Това може да бъде полезно за 

подпомагане на особено тежко 

засегнатите сектори, като транспорта, 

туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството, както и търговията 

на дребно. 

___________________________________ 

Комисията приема Бяла книга 

за чуждестранните субсидии 

в единния пазар 

Европейската комисия прие Бяла книга, в 

която се разглеждат нарушаващите 

конкуренцията последици, причинени от 

чуждестранните субсидии в единния 

пазар Сега Комисията търси мненията и 

приноса на всички заинтересовани 

страни относно вариантите, посочени в 

Бялата книга. Обществената консултация, 

която ще бъде отворена до 23 септември 

2020 г., ще помогне на Комисията да се 

подготви за съответни законодателни 

предложения в тази област. 

Изпълнителният заместник-председател 

Маргрете Вестегер, чийто ресор е 

политиката в областта на конкуренцията 

и която отговаря за клъстера „Европа, 

подготвена за цифровата ера“, 

заяви: Икономиката на Европа е 

отворена и тясно свързана с 

останалата част от света. Ако искаме 

това да остане преимущество, трябва 

да бъдем бдителни. Ето защо се 

нуждаем от точните инструменти, за 

да гарантираме, както правим и по 

отношение на националните субсидии, 

че чуждестранните субсидии не 

нарушават нашия пазар. С днешната 

Бяла книга се поставя началото на 

важна дискусия относно начините за 

преодоляване на последиците от 

чуждестранните субсидии. Единният 

пазар е от ключово значение за 

просперитета на Европа и функционира 

добре само ако има еднакви условия на 

конкуренция. 

Комисарят по въпросите на вътрешния 

пазар Тиери Бретон заяви: С днешната 

Бяла книга осигуряваме ключов елемент 

на нашата визия за нова промишлена 

стратегия за Европа, основана на 

конкуренция, отворени пазари и силен 

единен пазар. Еднаквите условия на 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_white_paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
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конкуренция в рамките на единния пазар 

са в основата на тази инициатива и ще 

помогнат на нашите дружества да 

развиват дейност и да се конкурират в 

световен мащаб, като по този начин 

насърчават отворената 

стратегическа автономност на ЕС. 

Като част от нашия правилник за 

единния пазар трябва да 

предотвратим това, чуждестранни 

субсидии да изкривят процедурите за 

обществени поръчки, и да гарантираме, 

че дружествата се ползват от 

справедлив достъп до обществени 

поръчки. 

Комисарят по въпросите на търговията 

Фил Хоган заяви: ЕС е сред най-

отворените икономики в света, като 

привлича инвестиции във висок размер 

от нашите търговски 

партньори. Нашата откритост обаче 

все по-често се подлага на изпитание 

чрез чуждестранни търговски 

практики, включително субсидии, 

които нарушават еднаквите условия на 

конкуренция за дружествата в ЕС. 

Наред с други инструменти, които са на 

разположение на равнището на ЕС, 

като например скрининг на преките 

чуждестранни инвестиции и мерки за 

търговска защита, Бялата книга е 

желателно допълнение към 

инструментариума в служба на 

нашата отворена стратегическа 

автономност. 

Правилата в областта на конкуренцията, 

инструментите за защита на търговията и 

правилата за обществените поръчки на ЕС 

играят важна роля за гарантирането на 

справедливи условия за дружествата на 

единния пазар. 

Субсидиите от държавите членки винаги 

са били предмет на правилата на ЕС за 

държавната помощ, за да се избегнат 

изкривявания. Субсидиите, предоставени 

от правителствата на държави извън ЕС 

на дружества в ЕС, изглежда имат все по-

голямо отрицателно въздействие върху 

конкуренцията на единния пазар, но 

попадат извън контрола на държавната 

помощ на ЕС. Налице е растящ брой 

случаи, в които чуждестранни субсидии 

изглежда са улеснили придобиването на 

дружества от ЕС или са деформирали 

инвестиционните решения, пазарните 

операции или политиките на 

ценообразуване на своите бенефициери, 

или пък са изкривили търгове за 

обществени поръчки в ущърб на 

несубсидираните дружества. 

Освен това съществуващите правила за 

търговска защита се отнасят само за 

износа на стоки от трети държави и по 

този начин не се отнасят до всички 

нарушения, причинени от чуждестранни 

субсидии, отпускани от държави извън 
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ЕС. Когато чуждестранните субсидии са 

или под формата на финансови потоци, 

улесняващи придобиването на дружества 

от ЕС, или подкрепят пряко дейността на 

дружество в ЕС, или пък подпомагат 

участието в търгове за обществени 

поръчки, се оказва, че съществуват 

празноти в регулирането. 

 

Ето защо в Бялата книга се предлагат 

решения и се призовава за нови 

инструменти за преодоляване на този 

регулаторен пропуск. В този контекст тя 

предлага няколко подхода. Първите три 

варианта (т.нар. „модули“) имат за цел 

да се намери решение на нарушаващите 

конкуренцията последици, причинени от 

чуждестранните субсидии (i) в единния 

пазар като цяло (модул 1), (ii) при 

придобиванията на дружества от ЕС 

(модул 2) и (iii) по време на процедурите 

на ЕС за възлагане на обществени 

поръчки (модул 3). Тези модули могат да 

бъдат по-скоро взаимно допълващи се, а 

не алтернативни. В Бялата книга се излага 

и общ подход към чуждестранните 

субсидии в контекста на финансирането 

от ЕС. 

Общ инструмент за улавяне на 

нарушаващите конкуренцията 

последици от чуждестранните субсидии 

(„модул 1“) 

Модул 1 предлага въвеждането на общ 

инструмент за наблюдение на пазара, за 

да се обхванат всички възможни пазарни 

ситуации, при които чуждестранни 

субсидии могат да причинят нарушения 

на единния пазар. 

В рамките на този модул надзорният 

орган, който ще бъде национален орган 

или Комисията, би могъл да предприеме 

действия във връзка с всяко указание или 

информация, че дадено дружество в ЕС се 

ползва от чуждестранна субсидия. Ако се 

установи наличие на чуждестранна 

субсидия, органът ще наложи мерки за 

отстраняване на възможното 

изкривяващо въздействие, като 

например компенсационни плащания и 

структурни или поведенчески мерки. Той 

би могъл обаче да сметне, че 

субсидираната дейност или инвестиция 

има положително въздействие, което 

надхвърля по значение нарушаването, и 

да не продължи разследването („Тест за 

интереса на ЕС“). 
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Чуждестранни субсидии, улесняващи 

придобиването на дружества от ЕС 

(„модул 2“) 

Първият модул би могъл бъде допълнен 

с модул 2, който е предназначен 

специално за справяне с нарушенията, 

причинени от чуждестранни субсидии, 

улесняващи придобиването на дружества 

от ЕС. Този модул има за цел да 

гарантира, че чуждестранните субсидии 

не предоставят на своите получатели 

несправедливи ползи, когато придобиват 

(дялове в) дружества от ЕС, било пряко 

чрез обвързване на субсидия с дадено 

придобиване, или косвено чрез 

фактическо увеличаване на финансовата 

мощ на приобретателя. 

В рамките на модул 2 дружествата, които 

се ползват от финансова подкрепа от 

страна на правителство на държава извън 

ЕС, ще трябва да уведомяват 

компетентния надзорен орган за своите 

придобивания на дружества от ЕС, които 

надхвърлят определен праг. В Бялата 

книга се предлага Комисията да бъде 

компетентният надзорен орган. Сделките 

не могат да бъдат приключени, докато 

разглеждането на Комисията все още е в 

ход. Ако надзорният орган установи, че 

придобиването е улеснено от 

чуждестранната субсидия и нарушава 

единния пазар, той може да приеме 

ангажименти от уведомяващата страна, 

които ефективно да отстранят 

нарушението или, в краен случай, да 

забрани придобиването. В рамките на 

този модул Комисията би могла също 

така да прилага теста за интерес на ЕС. 

Чуждестранни субсидии в рамките на 

процедурите на ЕС за възлагане на 

обществени поръчки („модул 3“) 

Чуждестранните субсидии също биха 

могли да имат вредно въздействие върху 

провеждането на процедурите на ЕС за 

възлагане на обществени поръчки. Този 

въпрос е разгледан в модул 3. 

Чуждестранните субсидии могат да 

позволят на участници в търга да 

придобият нелоялно предимство, 

например като представят оферти под 

пазарната цена, и дори под 

производствената стойност, като така 

бъдат в състояние да сключат договори за 

обществени поръчки, които в противен 

случай не биха получили. В рамките на 

този модул в Бялата книга се предлага 

механизъм, при който участниците в 

търга трябва да уведомят възлагащия 

орган за финансовите средства, получени 

от трети държави. След това 

компетентните възлагащи и надзорни 

органи ще преценят дали е налице 

чуждестранна субсидия и дали тя е 

направила процедурата за възлагане на 

обществена поръчка неравноправна. В 

този случай участникът в търга ще бъде 
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изключен от процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. 

Чуждестранни субсидии в контекста на 

финансиране от ЕС 

И накрая, в Бялата книга се посочват 

начини за решаването на въпроса с 

чуждестранните субсидии в случай на 

заявления за финансова подкрепа от ЕС. 

Всички икономически оператори следва 

да се състезават на равни начала за 

финансиране от ЕС. Чуждестранните 

субсидии обаче могат да изкривят този 

процес, като предоставят на 

бенефициерите на такива субсидии по-

добра позиция за кандидатстване. В 

Бялата книга се предлагат варианти за 

предотвратяване на това несправедливо 

предимство. Наред с другото, в случай на 

финансиране, което се разпределя чрез 

публични търгове или като безвъзмездни 

средства, ще се прилага процедура, 

сходна на предвидената за процедурите 

на ЕС за възлагане на обществени 

поръчки. Освен това в Бялата книга се 

подчертава колко е важно да се 

гарантира, че международните 

финансови институции, които изпълняват 

проекти, подпомагани от бюджета на ЕС, 

като ЕИБ или ЕБВР, следват идентичен 

подход към чуждестранните субсидии. 

Следващи стъпки 

Сега Бялата книга е отворена 

за обществена консултация до 23 

септември 2020 г. В духа на получените 

коментари и мнения Комисията ще 

представи съответни законодателни 

предложения за справяне с 

нарушаващите конкуренцията последици 

от чуждестранните субсидии върху 

единния пазар. 

Контекст 

В заключенията си от заседанието на 21 и 

22 март 2019 г. Европейският съвет 

възложи на Комисията да набележи нови 

инструменти за справяне с нарушаващите 

конкуренцията последици от 

чуждестранните субсидии върху единния 

пазар. 

В своето съобщение от 10 март 2020 г., 

озаглавено „Нова промишлена стратегия 

за Европа“, Комисията потвърди, че до 

средата на 2020 г. ще приеме Бяла книга 

относно инструмент за чуждестранните 

субсидии с цел справяне с нарушаващите 

конкуренцията последици, причинени от 

чуждестранните субсидии в единния 

пазар. 

За повече информация 

Информационен документ: Бяла книга за 

чуждестранните субсидии 

Уебсайт на ГД „Конкуренция“ 

относно чуждестранните субсидии 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_416
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_416
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies.html
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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 
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