
 

 
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 7/2020 

 

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! 
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Лятна икономическа прогноза 

за 2020 г.: още по-силна 

рецесия с по-големи различия 

Въпреки бързите и всеобхватни мерки на 

политиката, предприети както на 

европейско, така и на национално 

равнище, тази година в икономиката на 

ЕС ще настъпи дълбока рецесия, 

предизвикана от коронавируса. Тъй като 

премахването на мерките за изолация 

при домашни условия напредва с по-

плавно темпо от предвиденото в нашата 

прогноза от пролетта, въздействието 

върху икономическата активност през 

2020 г. ще бъде по-значително от 

очакваното. 

Според икономическата прогноза от 

лятото на 2020 г. икономиката на 

еврозоната ще се свие с 8,7 % през 2020 г. 

и ще отбележи растеж от 6,1 % през 

2021 г. Предвижда се икономиката на ЕС 

да се свие със 8,3 % през 2020 г. и да 

отбележи растеж от 5,8 % през 2021 г. Ето 

защо свиването през 2020 г. се очаква да 

бъде значително по-силно от 

прогнозираните 7,7 % за еврозоната и 

7,4 % за ЕС като цяло в прогнозата от 

пролетта на 2020 г. Растежът през 2021 г. 

също ще бъде малко по-слаб от 

предвидения през пролетта. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията, 

отговарящ за икономиката в интерес на 

хората, заяви: Икономическото 

въздействие на мерките за изолация 

при домашни условия е по-силно от 

първоначалните ни 

очаквания. Продължаваме да 

преминаваме през бурен период и да сме 

изправени пред много рискове, 

включително друга мощна вълна от 

зараза. Ако не друго, тази прогноза е 

силен довод за нуждата от 

споразумение по нашия амбициозен 

пакет от мерки за възстановяване — 

NexGenerationEU, с цел да помогнем на 

икономиката. Що се отнася до 

останалата част на годината, а и през 

следващата, можем да очакваме 

съживяване, но ще трябва да бъдем 

бдителни по отношение на различната 

бързина на възстановяването. Трябва 

да продължим да защитаваме 

работниците и предприятията и да 

координираме нашите политики в 

тясно сътрудничество на равнище ЕС, 

за да гарантираме, че ставаме по-силни 

и единни. 

Паоло Джентилони, комисар по 

въпросите на икономиката, 

каза: Коронавирусът вече отне живота 

на повече от половин милион души по 

света, като този брой все още се 

увеличава всеки ден в някои части на 

света с тревожни 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en


 

 

 

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

 

3 
 

Европейски бюлетин          Юли 2020 
Брой / 7 

темпове. Настоящата прогноза 

показва опустошителните 

икономически последици от тази 

пандемия. Политическата реакция в 

цяла Европа помогна да се смекчи 

ударът за нашите граждани, но 

ситуацията продължава да води до 

увеличаване на различията, 

неравенството и несигурността. Ето 

защо е толкова важно да се постигне 

бързо съгласие по плана за 

възстановяване, предложен от 

Комисията, за да се осигури както ново 

доверие, така и ново финансиране в 

нашите икономики в този критичен 

момент. 

Очаква се възстановяването да се 

почувства през втората половина на 

2020 г. 

Въздействието на пандемията върху 

икономическата активност вече беше 

значително през първото тримесечие на 

2020 г., въпреки че повечето държави 

членки започнаха да въвеждат мерки за 

изолация при домашни условия едва в 

средата на март. Тъй като през второто 

тримесечие на 2020 г. настъпи 

значително по-дълъг период на 

прекъсване на икономическата активност 

и изолация при домашни условия, очаква 

се икономическата продукция да е 

намаляла значително повече, отколкото 

през първото тримесечие. 

Първите данни за май и юни обаче 

показват, че най-лошото може да е 

отминало. Очаква се възстановяването да 

се почувства през втората половина на 

годината, макар че ще остане непълно и 

неравномерно в различните държави 

членки. 

Сътресенията за икономиката на ЕС са 

симетрични поради това, че пандемията 

засегна всички държави членки. Въпреки 

това както спадът на производството през 

2020 г., така и силата на съживяването 

през 2021 г. се очаква да се различават 

чувствително. Предвижда се разликите в 

обхвата на въздействието на пандемията 

и силата на възстановяването в отделните 

държави членки да бъдат все още по-

силно изразени, отколкото се очакваше в 

прогнозата от пролетта. 

 

Непроменена прогноза за инфлацията 

Цялостните перспективи за инфлацията 

слабо се промениха от прогнозата от 

пролетта, въпреки че настъпиха 
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значителни промени в основните сили, 

влияещи на цените. 

Въпреки че цените на нефта и храните 

нараснаха повече от очакваното, очаква 

се ефектът им да бъде балансиран от по-

слабите икономически перспективи и 

последиците от намаляването на ДДС и 

други мерки, предприети в някои 

държави членки. 

Текущата прогноза за измерената чрез 

хармонизирания индекс на 

потребителските цени (ХИПЦ) инфлация в 

еврозоната е за 0,3 % 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. 

Изключително големи рискове 

Рисковете за тази прогноза са 

изключително големи и са свързани с 

влошаването на прогнозните стойности. 

Мащабът и продължителността на 

пандемията, както и евентуално 

необходимите бъдещи мерки за 

изолация при домашни условия остават 

по същество неизвестни. Според 

прогнозата мерките за изолация при 

домашни условия ще продължат да бъдат 

отхлабвани и няма да има „втора вълна“ 

на зараза. Налице са значителни рискове 

пазарът на труда да бъде засегнат по-

трайно от очакваното, а трудностите, 

свързани с ликвидността, биха могли да 

се превърнат в проблеми с 

платежоспособността за много 

предприятия. Налице са рискове за 

стабилността на финансовите пазари и 

опасност държавите членки да не 

координират в достатъчна степен 

националните мерки на политиката. 

Липсата на споразумение за бъдещите 

търговски отношения между 

Обединеното кралство и ЕС би могло да 

доведе и до по-слаб растеж, особено за 

Обединеното кралство. В по-общ план 

протекционистичните политики и 

прекаленото отдалечаване от световните 

производствени вериги също биха могли 

да повлияят отрицателно на търговията и 

световната икономика. 

Има също така благоприятни рискове, 

като например ранната наличност на 

ваксина срещу коронавируса. 

Предложението на Комисията за план за 

възстановяване, концентрирано върху 

нов инструмент — NexGenerationEU, не е 

включено в тази прогноза, тъй като по 

него все още не постигнато 

споразумение. По тази причина 

наличието на споразумение по 

предложението на Комисията също се 

счита за благоприятен риск. 

В по-общ план, не може да се изключи по-

бързо от очакваното съживяване, 

особено ако епидемиологичната 

ситуация позволява оставащите 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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ограничения да бъдат премахнати по-

бързо от предположеното. 

За Обединеното кралство хипотезата е 

чисто техническа 

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 

техническа хипотеза за запазване на 

статуквото в техните търговски 

отношения. Това се прави единствено за 

целите на прогнозирането и не е израз на 

очаквания нито 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 хипотези относно 

обменните курсове, лихвените проценти 

и цените на стоките, актуални към 26 юни. 

Що се отнася до всички други входящи 

данни, включително хипотезите относно 

държавните политики, в прогнозата е 

взета под внимание информацията, 

налична до 30 юни включително. 

Прогнозата се основава на хипотезата за 

непроменени политики, 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 от ЕС, както и съвкупни данни за 

ЕС и еврозоната. 

Следващата икономическа прогноза на 

Европейската комисия ще бъде есенната 

икономическа прогноза от 2020 г., която 

се очаква да бъде публикувана през 

ноември 2020 г. 

За повече информация 

Лятна икономическа прогноза за 2020 г. 

Следете съобщенията на изпълнителния 

заместник-председател Домбровскис в 

Twitter: @VDombrovskis 

Следвайте комисар Джентилони в Twit-

ter: @PaoloGentiloni 

Следвайте ГД „Икономически и 

финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/PaoloGentiloni
https://twitter.com/ecfin
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Планът за инвестиции за 

Европа предсрочно надхвърля 

целта за инвестиции от 500 

милиарда евро 

 От юли 2015 г. насам Европейският 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) мобилизира допълнителни 

инвестиции от 514 милиарда евро в 

целия ЕС, като по този начин 

постигна целта си половин година 

преди приключването на 

инициативата. 

 ЕФСИ — финансовият стълб на 

Плана за инвестиции за Европа, 

несъмнено оказа въздействие 

върху икономиката на ЕС и доказва 

своята многофункционалност в 

отговор на пандемията на 

коронавирус. 

 През последните пет години 

стотици и хиляди предприятия и 

проекти се възползваха от него, 

благодарение на което Европа 

става по-социална, по-екологична, 

по-новаторска и по-

конкурентоспособна. 

Европейската комисия и групата на 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 

изпълниха ангажимента си да 

мобилизират 500 милиарда евро 

инвестиции в рамките на Плана за 

инвестиции за Европа. В рамките 

на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) бяха одобрени 1 400 

операции при ползване на бюджетна 

гаранция от Европейския съюз и 

собствени ресурси от групата на ЕИБ. 

Очаква се те да доведат до допълнителни 

инвестиции в размер на близо 514 

милиарда евро в държавите от ЕС и от тях 

да се възползват около 1,4 милиона 

малки и средни предприятия. През 

2017 г., когато Съветът и Парламентът се 

споразумяха да разширят обхвата и 

големината на ЕФСИ, целта беше до края 

на 2020 г. да бъдат мобилизирани 500 

милиарда евро. Средствата бяха 

предназначени за преодоляване на 

недостига на инвестиции, предизвикан от 

финансовата и икономическата криза 

през 2007—2008 г. 

През последните години и особено след 

разпространението на пандемията от 

коронавирус акцентът на ЕФСИ се 

измести: той вдъхнови InvestEU — новата 

инвестиционна програма на Комисията за 

периода 2021—2027 г., и вече допринася 

за Инвестиционна инициатива в отговор 

на коронавируса. ЕФСИ също така ще 

играе възлова роля за пакета от 

мерки NextGenerationEU за 

възстановяване на европейската 

икономика след шока от коронавируса. 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
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ЕФСИ ще направи това чрез 

допълнителни средства за Инструмента 

за подкрепа на платежоспособността, 

чиято цел да предотврати случаите на 

несъстоятелност сред европейските 

предприятия. 

Председателят на Европейската 

комисия Урсула фон дер 

Лайен заяви: Планът за инвестиции за 

Европа е успешен. През последните пет 

години той даде възможност да бъдат 

финансирани стотици хиляди 

предприятия и проекти, което 

отговаря на нашите амбиции Европа да 

стане по-екологична, по-иновативна и 

по-справедлива. Ще запазим този модел 

чрез NextGenerationEU. 

Председателят на групата на 

Европейската инвестиционна банка 

Вернер Хойер заяви: ЕФСИ може да 

служи като модел за действие при 

реакцията на коронавируса. Фактът, че 

надхвърлихме предсрочно номиналната 

сума от 500 милиарда евро, е 

доказателство за мощта на 

партньорството. Изпълнението на 

финансовия стълб на Плана на 

Комисията за инвестиции за Европа бе 

чест и предизвикателство за ЕИБ. Ние 

успяхме, не на последно място 

благодарение на отличното 

сътрудничество между банката и 

европейските и националните 

институции. Успехът на тази 

инициатива показва какво Европа може 

да постигне, когато разполага с 

подходящите инструменти: нашият 

континент стана по-социален, по-

екологичен, по-иновативен и по-

конкурентоспособен. Можем и трябва 

да надграждаме опита си, за да 

преодолеем настоящата криза. Това ще 

ни помогне да изградим Европа, с която 

да се гордеем. 

Какво финансира Европейският фонд за 

стратегически инвестиции? 

 

ЕФСИ позволява на групата на ЕИБ да 

финансира операции, които са по-

рискови в сравнение с нейните обичайни 

инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ 

проекти са силно иновативни, 

осъществяват се от малки предприятия 

без кредитно минало или обединяват по-

малки инфраструктурни нужди по 

сектори и географски обхват. Подкрепата 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ssi-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ssi-factsheet.pdf


 

 

 

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

 

8 
 

Европейски бюлетин          Юли 2020 
Брой / 7 

за такива проекти изискваше от групата 

на ЕИБ да разработи нови финансови 

продукти, например рисков дълг с 

характеристики на собствен капитал или 

инвестиционни платформи. Това 

промени ДНК на банката и промени из 

основи начина, по който Европа 

финансира своите приоритети. 

Особено важно е, че ЕФСИ позволява 

също на ЕИБ да одобрява по-голям брой 

проекти, отколкото би било възможно 

без гаранция от бюджета на ЕС, както и да 

достига до нови клиенти: 75 % от 

получателите на подкрепа от ЕФСИ са 

нови за банката. Това доказва добавената 

стойност на операциите на ЕФСИ. 

Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, 

ЕИБ и нейната дъщерна структура за 

финансиране на малки 

предприятия, Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) осигури 

финансиране за стотици хиляди МСП в 

разнообрази сектори и във всички 

държави от ЕС. Примерите варират 

от устойчиво селско стопанство в 

Белгия, иновативна медицинска 

технология в Испания до дружество за 

енергийна ефективност в Литва. 

Икономическо въздействие: работните 

места и растеж 

Въздействието на инициативата е 

значително. По оценка на икономическия 

отдел на ЕИБ и на Съвместния 

изследователски център на Комисията 

(JRC) от декември 2019 г. операциите на 

ЕФСИ са подкрепили около 1,4 милиона 

работни места, като до 2022 г. броят им 

ще нарасне спрямо изходното 

положение на 1,8 милиона. Освен това 

изчисленията показват, че благодарение 

на инициативата БВП на ЕС вече се е 

увеличил с 1,3 %, като се очаква до 2022 г. 

увеличението да е 1,9 %. От началото на 

тази година 60 % от набрания капитал са 

дошли от частни ресурси, което означава, 

че ЕФСИ е постигнал също така целта за 

мобилизиране на частни инвестиции.  

Измерено спрямо големината на 

икономиката, най-голямо е 

въздействието в държавите, които бяха 

тежко засегнати от кризата през 2007—

2008 г., т.е. Кипър, Гърция, Ирландия, 

Италия, Португалия и Испания. При все че 

въздействието на преките инвестиции е 

особено силно в тези държави, 

изчисленията сочат, че за регионите по 

цел „Сближаване“ (предимно държави от 

Източна Европа) вероятно по-

благотворни са дългосрочните резултати. 

Тези изчисления съответстват на 

действителните дейности по 

финансиране по линия на ЕФСИ: ако 

привлечените инвестиции се разглеждат 

спрямо БВП, сред държавите начело са 

https://www.eib.org/en/products/equity/venture-debt.htm
https://www.eif.org/what_we_do/efsi/
https://www.eif.org/what_we_do/efsi/
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/rcr-alphea-bio.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-innovfin-exovite-spain.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-innovfin-exovite-spain.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-cosme-energus-lithuania.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-cosme-energus-lithuania.htm
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България, Гърция, Португалия, Естония и 

Испания. 

Как гражданите са се възползвали от 

Плана за инвестиции за Европа? 

 

В доклада на ЕИБ за ЕФСИ от 2019 г. са 

изброени редица конкретни резултати от 

инициативата. Благодарение на ЕФСИ: 

 Около 20 милиона домакинства 

имат високоскоростен 

широколентов достъп до интернет 

 Около 540 000 социални жилища на 

достъпни цени са построени или 

обновени 

 22 милиона европейци се ползват 

от подобрени здравни услуги; 

 Около 400 милиона пътнически 

пътувания годишно ще се 

възползват от нова или подобрена 

транспортна инфраструктура 

 13,4 милиона домакинства бяха 

захранени с енергия от 

възобновяеми източници. 

Контекст 

През ноември 2014 г. Комисията и 

групата на ЕИБ инициираха Плана за 

инвестиции за Европа, за да обърнат 

низходящата тенденция в инвестициите и 

да насочат Европа към икономическото 

възстановяване. Неговият финансов 

стълб — Европейският фонд за 

стратегически инвестиции, първоначално 

беше натоварен с мобилизирането на 315 

милиарда евро под формата на 

допълнителни инвестиции до 2018 г. 

Предвид постигнатия успех, 

Европейският парламент и държавите 

членки се споразумяха да подсилят ЕФСИ 

и да увеличат целта за инвестиции на 500 

милиарда евро до края на 2020 г. 

В независимата оценка на ЕФСИ, 

публикувана през юни 2018 г., се стигна 

до заключението, че гаранцията от ЕС е 

ефикасен начин за увеличаване на обема 

на по-рисковите операции на ЕИБ, тъй 

като се използват по-малко бюджетни 

средства в сравнение с европейските 

програми за безвъзмездни средства и 

финансови инструменти. В оценката се 

подчертава, че подкрепата от ЕИБ е от 

възлово значение за бенефициерите на 

ЕФСИ: тя осигурява на пазара „печат за 

качество“ и по този начин спомага за по-

лесното набиране на средства. Успехът на 

ЕФСИ се основава не на последно място 

на неговата ефективна управленска 

https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2019_report_ep_council_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en
https://www.eib.org/en/efsi/governance/index.htm
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структура, която реагира на постоянните 

промени на пазарите. Независима група 

от експерти решава дали даден проект 

отговаря на изискванията да получи 

подкрепа чрез гаранцията от ЕС. Целта: 

намаляване на рисковете за частни 

инвестиции в проекти, необходими за по-

устойчива Европа, и добавяне на стойност 

към това, което би било осъществено без 

публична помощ. 

През май 2020 г. Европейската комисия 

представи преразгледаното си 

предложение за приемника на Плана за 

инвестиции за Европа в следващата 

многогодишна финансова рамка, считано 

от 2021 г.: програмата InvestEU. 

За повече информация 

Видео: Какво представлява ЕФСИ? По-

силни заедно 

Уебсайт за Плана за инвестиции 

Пълна база данни за проектите по линия 

на ЕФСИ 

Преразгледан документ с въпроси и 

отговори относно InvestEU: 

Документ с въпроси и отговори относно 

Инструмента за подкрепа за 

платежоспособността 

 

Насърчаване на 

екосъобразното 

възстановяване на ЕС: ЕС 

инвестира над 2 млрд. евро в 

140 възлови транспортни 

проекта, за да задвижи 

икономиката 

ЕС подкрепя икономическото 

възстановяване във всички държави 

членки, като инвестира почти 2,2 млрд. 

евро в 140 възлови транспортни проекта. 

Тези проекти ще подпомогнат 

изграждането на липсващи транспортни 

връзки по целия континент, устойчивия 

транспорт и създаването на работни 

места. Проектите ще се финансират 

от Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) — схемата на ЕС за предоставяне 

на безвъзмездни средства в подкрепа на 

транспортната инфраструктура. 

 

Този бюджет ще позволи на ЕС да 

напредне в постигането на своите 

https://www.eib.org/en/efsi/governance/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=70HwXdvpxV4&list=PLqCtRiBGyIkgbml_dUYs8m1syC7in0VKj&index=3&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=70HwXdvpxV4&list=PLqCtRiBGyIkgbml_dUYs8m1syC7in0VKj&index=3&t=8s
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_946
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_946
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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заложени в Европейския зелен пакт цели 

в областта на климата. Приоритет се 

отдава на проектите за засилване на 

железопътната мрежа, в т.ч. 

трансграничните връзки и връзките с 

пристанища и летища. Превозът по 

вътрешни водни пътища ще се насърчи 

чрез увеличаване на капацитета и 

подобряване на мултимодалните връзки 

с пътната и железопътната мрежа. При 

морския превоз приоритет се отдава на 

проектите за морски превоз на къси 

разстояния при използването на 

алтернативни горива и за инсталирането 

на наземно енергоснабдяване на 

пристанищата с цел намаляване на 

емисиите от закотвените в тях кораби. 

Комисарят по въпросите на транспорта 

Адина Вълян заяви: „Финансирането от 

ЕС за тази важна транспортна 

инфраструктура в размер на 2,2 млрд. 

евро ще даде тласък на 

възстановяването. От нея очакваме и 

да привлече инвестиции в размер на 5 

млрд. евро. Проектите, в които 

инвестираме, са най-различни: от 

превоз по вътрешни водни пътища до 

мултимодални връзки, от 

алтернативни горива до мащабна 

железопътна инфраструктура. 

Механизмът за свързване на Европа 

(МСЕ) е един от основните ни 

инструменти за изграждане на 

устойчива на кризи и стабилна 

транспортна система, която е от 

решаващо значение не само засега, а и в 

дългосрочен план.“ 

ЕС ще подкрепи общо с 1,6 млрд. евро 

55 проекта за железопътна 

инфраструктура по трасето на 

основната трансевропейска транспортна 

мрежа (TEN-T). Сред тях е проектът „Rail 

Baltica“, с който балтийските държави се 

приобщават към европейската 

железопътна мрежа, както и 

трансграничният участък от 

железопътната линия между Дрезден 

(Германия) и Прага (Чехия). 

Освен това близо 142 млн. евро ще бъдат 

инвестирани в 19 проекта за преход 

към по-екосъобразни транспортни 

горива. Редица проекти включват 

преобразуване на плавателни съдове, 

така че да могат да се движат с втечнен 

природен газ, както и изграждане на 

съответната инфраструктура в 

пристанищата. 

Инфраструктура за алтернативни 

горива ще бъде изградена и за 

автомобилния транспорт: в пътната 

мрежа ще бъдат инсталирани 17 275 

зарядни пункта и ще бъдат въведени в 

експлоатация 355 нови автобуса. 

Девет проекта ще допринесат за 

оперативната съвместимост на 

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
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железопътните линии в ЕС и за гладкото 

движение на влаковете през континента 

чрез Европейската система за 

управление на железопътното 

движение.От своя страна, 

модернизирането на локомотивите и 

железопътните релси с оглед на единната 

европейска система за контрол на 

влаковете ще повиши безопасността, ще 

намали времето за пътуване и ще 

оптимизира използването на 

железопътните трасета. Тези девет 

проекта ще получат над 49,8 млн. евро. 

 

Контекст 

Проектите бяха избрани за финансиране 

чрез две конкурентни покани за 

представяне на предложения, обявени 

през октомври 2019 г. (редовна покана за 

представяне на предложения по МСЕ — 

Транспорт) и през ноември 2019 г. 

(покана за представяне на предложения 

по механизмa за смесено финансиране 

по МСЕ — Транспорт). Финансовото 

участие на ЕС е под формата на 

безвъзмездни средства, с различен дял 

на съфинансиране в зависимост от вида 

на проекта. За 10-те проекта, избрани по 

линия на механизма за смесено 

финансиране, подкрепата от ЕС трябва да 

се комбинира с допълнително банково 

финансиране (чрез заем, дългов капитал, 

собствен капитал или друга възстановима 

форма на предоставяне на средства). 

В бюджета на ЕС за 2014–2020 г. 

програмата МСЕ разполага общо с 23,2 

млрд. евро безвъзмездни средства за 

съфинансиране в държавите членки на ЕС 

на проекти за трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T). От 2014 г. — 

първата програмна година на МСЕ, бяха 

отправени шест покани за представяне на 

предложения за проекти (по едно на 

година). До момента по линия на МСЕ са 

подкрепени 794 проекта в транспорта на 

обща стойност 21,1 млрд. евро. 

Следващи стъпки 

При одобрение от държавите членки на 

ЕС на избраните проекти, Комисията ще 

приеме през следващите дни официални 

решения за финансиране във връзка и с 

двете покани. Най-късно през януари 

2021 г. Изпълнителната агенция за 

иновации и мрежи (INEA) към Комисията 

ще подпише с бенефициерите по 

https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/rail/ertms_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm
https://ec.europa.eu/inea/
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проектите споразуменията за отпускане 

на безвъзмездни средства. 

За повече информация 

 Механизъм за свързване на Европа 

2014—2019 г. (обзор по държави) 

 Покана за представяне на 

предложения по МСЕ за 2019 г. — 

повече информация за избраните 

проекти (брошура – 169 стр.) 

 Карти на железопътните проекти на 

ЕС 

 Списък на избраните 

проекти / Списък на избраните 

проекти (механизъм за смесено 

финансиране) 

 Всички избрани проекти в един 

списък 

 Въпроси и отговори: Как се избират 

проектите? 

 2021 г.: Европейска година на 

железопътния транспорт 

 Транспортна инфраструктура & 

инвестиции 

 INEA — Изпълнителна агенция за 

иновации и мрежи 

___________________________________ 

ЕС и Китай обсъждат 

търговските и 

икономическите отношения 

  
Европейският съюз и Китай проведоха 

своя осми търговски и икономически 

диалог на високо равнище. 

Изпълнителният заместник-председател 

на Комисията Валдис Домбровскис и 

комисарят по въпросите на търговията 

Фил Хоган се срещнаха посредством 

видеоконферентна връзка със заместник 

министър-председателя на Китай Лиу Хе 

и няколко заместник-министри. Като 

продължение на обсъжданията, 

проведени на срещата на високо 

равнище ЕС—Китай на 22 юни, в центъра 

на вниманието бяха съвместните 

действия в отговор на коронавируса, 

въпроси, свързани със световното 

икономическо управление, въпроси на 

двустранната търговия и инвестициите, 

както и сътрудничеството в областта на 

финансовите услуги и данъчното 

облагане.  

По този повод изпълнителният 

заместник-председател на Комисията 

Валдис Домбровскис заяви: За да 

преодолеем сегашната криза, трябва 

да работим заедно с нашите глобални 

партньори, включително Китай. С 

https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/maps_of_eu_railway_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/maps_of_eu_railway_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_general_map.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_general_map.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_blending.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_blending.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_blending.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/all_selected_projects.xlsx
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/all_selected_projects.xlsx
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/qanda_cef_selection.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/qanda_cef_selection.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_364
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://ec.europa.eu/inea
http://ec.europa.eu/inea
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обединени усилия можем да ускорим 

икономическото възстановяване и да 

напреднем в области от взаимен 

интерес, каквито са търговията и 

инвестициите. Необходимо е обаче да 

обърнем внимание и на въпроси като 

реципрочността в третирането на 

нашите предприятия. По тези и по 

други въпроси ще трябва да постигнем 

допълнителен напредък преди 

следващата среща на високо равнище 

на лидерите през есента. 

 

 

Комисарят Хоган добави: Двустранните 

търговски отношения между ЕС и 

Китай трябва да се основават на 

ключовите принципи на реципрочност и 

еднакви условия на конкуренция, 

опиращи се на ясни и предвидими 

правила. Днес призовах Китай да се 

ангажира със сериозна реформа на 

многостранната система и нейните 

правила и да премахне 

съществуващите пречки, които 

препятстват достъпа на 

износителите на стоки и услуги от ЕС, 

както и на европейските инвеститори 

до китайския пазар. Такъв подход от 

страна на Китай ще демонстрира 

равнище на отговорност, което 

отразява неговата икономическа и 

търговска значимост. 

По време на срещата двете страни имаха 

възможност да обменят мнения относно 

продължаващите преговори за 

всеобхватно споразумение за инвестиции 

след най-новия кръг от преговори, който 

се състоя на 20—24 юли. ЕС отбеляза 

значителния напредък по въпросите, 

свързани с еднаквите условия на 

конкуренция, като заедно с това 

подчерта, че също толкова важна работа 

остава да се извърши по ключови 

въпроси, като достъпа до пазара и 

устойчивото развитие. Във връзка с 

достъпа до пазара ЕС повтори искането си 

за подобрения в предложението на Китай 

в секторите на телекомуникациите, 

компютърните технологии, 

здравеопазването, биотехнологиите и 

превозните средства, използващи нови 

енергийни източници. По отношение на 

устойчивото развитие ЕС настоя на 

политическата важност на значимите 

ангажименти в тази област и на 

необходимостта Китай да засили своите 

амбиции и ангажираност. 
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Що се отнася до достъпа до пазара, ЕС 

припомни искането си към Китай да 

разреши износа от държавите членки на 

селскостопански продукти, за които 

понастоящем се очаква разрешение за 

износ, какъвто е случаят със секторите на 

говеждото и пилешкото месо. ЕС изрази 

загрижеността си и по повод на новите 

ограничения върху износа на храни, 

наложени на основание контрол на 

пандемията от коронавирус, които водят 

до повишен брой неоправдани 

инспекции, проверки и искания за 

сертификати за износ на селскостопански 

продукти от ЕС. 

Двете страни обсъдиха и достъпа до 

пазара в сектора на финансовите услуги, 

като ЕС насърчи Китай да продължи да 

отваря своя пазар в този сектор за 

чуждестранни инвестиции. 

В областта на финансовите услуги бяха 

обсъдени също редица регулаторни 

въпроси, в това число сътрудничеството 

по отношение на екологосъобразното 

финансиране, оценяването на 

еквивалентността, както и 

международната роля на еврото и на 

китайския ренминби юан. Двете страни 

обмениха мнения относно настоящата 

пандемия от коронавирус и 

необходимостта от тясно сътрудничество 

на международната арена, за да се 

осигури координиран отговор на 

извънредните ситуации в 

здравеопазването и икономиката. 

ЕС и Китай изразиха съгласие относно 

необходимостта да се гарантира трайната 

значимост на Световната търговска 

организация за справяне с глобалните 

предизвикателства пред търговията. В 

съответствие със съвместното изявление 

от срещата на високо равнище между ЕС 

и Китай, проведена през 2019 г., ЕС 

отново изтъкна спешната необходимост 

Китай да се ангажира с бъдещи 

преговори относно субсидиите за 

промишлеността. 

ЕС също така призова Китай да започне 

проучвателни разговори за споразумение 

с ЕС, което да обхваща 

административното сътрудничество за 

борба с измамите с ДДС. 

За повече информация 

Търговски отношения ЕС—Китай 

  

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
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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

