
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 8/2020 

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: 

 

23 нови изследователски проекта ще 

получат финансиране от ЕС                 Стр. 2 

 

Инструментът SURE                                Стр. 5 

Правила за произход                                 Стр. 8                                                                          

Автомобилна промишленост            Стр.  10 
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23 нови изследователски 

проекта ще получат 

финансиране от ЕС в размер 

на 128 милиона евро 

Комисията ще подкрепи 23 нови 

изследователски проекта с 128 милиона 

евро в отговор на продължаващата 

пандемия, причинена от коронавируса. 

Финансирането по „Хоризонт 2020“ — 

програмата на ЕС за научни изследвания 

и иновации, е част от ангажимента на 

Комисията в размер на 1,4 милиарда евро 

за финансиране на инициативата 

„Глобални действия срещу 

коронавируса“, стартирана от 

председателя на Комисията Урсула фон 

дер Лайен през май 2020 г. 

В 23-те проекта от списъка за 

финансиране участват 347 

научноизследователски екипа от 40 

държави, в това число 34 участници от 16 

държави извън ЕС. Финансирането ще 

даде възможност на изследователите да 

намерят решение за справяне с 

пандемията и последиците от нея чрез 

укрепване на промишления капацитет за 

производство и прилагане на 

леснодостъпни решения, разработване 

на медицински технологии и цифрови 

инструменти, подобряване на 

разбирането за поведенческите и 

социално-икономическите въздействия 

на пандемията и използването на данни 

за големи групи от пациенти (кохорти) в 

цяла Европа. Тези 

научноизследователски 

действия допълват предишните усилия за 

разработване на диагностика, лечение и 

ваксини. 

Мария Габриел, комисар по въпросите на 

иновациите, научните изследвания, 

културата, образованието и младежта, 

заяви: „Извънредното финансиране по 

линия на „Хоризонт 2020“ ще даде 

възможност на изследователите бързо 

да разработят решения заедно с 

пациентите, здравните работници, 

болниците, местните общности и 

предприятията, предназначени за тях. 

Резултатите ще им помогнат да се 

справят по-добре и да се преборят със 

заразяването с коронавирус. 

Окуражаващо е, че 

научноизследователската общност се 

мобилизира толкова бързо и енергично“. 

Тиери Бретон, комисар по въпросите на 

вътрешния пазар, добави: „Активният 

отзив по тази покана показва 

разнообразието от нови идеи за 

справяне с коронавируса, включително 

нови цифрови решения в областта на 

здравеопазването. Цифровите решения 

и технологии ни позволиха да останем 

свързани и да общуваме през периода на 

ограничителните мерки. Те също така 

ще бъдат важен елемент от 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_bg
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дългосрочната реакция спрямо този 

вирус и ще повишат нашата 

устойчивост“. 

 

 
 

Понастоящем Комисията договаря 

споразумения за отпускане на 

безвъзмездни средства с избраните 

бенефициери. Новите проекти обхващат 

следното: 

 Преориентиране на 

производствата с цел бързо 

производство на жизненоважни 

медицински материали и 

оборудване, необходими за 

изпитване, лечение и превенция — 

например използване на леене под 

налягане и печатане с наслояване 

(3D печатане), адаптивни методи за 

производството и за веригата на 

доставките, както и 

преориентиране на производствата 

като мрежа за обслужване за бърза 

реакция. 

 Разработване на медицински 

технологии и цифрови 

инструменти за подобряване на 

откриването, наблюдението и 

грижите за пациентите — например 

чрез разработването на нови 

устройства за по-бързо, по-евтино и 

по-лесно диагностициране 

(включително дистанционно), 

както и нови технологии за защита 

на здравните работници.  

 Анализиране на поведенческите и 

социално-икономическите 

въздействия на реакциите на 

правителствата и системите на 

общественото здравеопазване, 

например по отношение на 

психичното здраве, включително 

аспектите, свързани с пола, по 

отношение на рисковите фактори и 

социално-икономическата тежест, 

за да се разработят приобщаващи 

насоки за създателите на политики 

и здравните органи и да се повиши 

готовността за бъдещи подобни 

явления. 

 Използване на данни за големи 

групи от пациенти (кохорти) чрез 

свързване на съществуващите 

кохорти в ЕС и извън него, с цел да 

се оцени излагането им на 

определени рискови фактори, за да 

се разберат по-добре евентуалните 

причини за болестта и да се 

подобри способността за реагиране 

на вируса и на бъдещи заплахи за 

общественото здраве. 

https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
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 Засилване на сътрудничеството 

между съществуващите кохорти в 

ЕС и в международен план чрез 

създаване на връзки между 

изследователските институти, 

които събират данни за грижите за 

пациентите, за да се даде 

възможност за проучвания на 

характеристиките на пациента, 

рисковите фактори, безопасността 

и ефективността на лечението и 

потенциалните стратегии срещу 

коронавируса.  

 

Контекст 

Втората извънредна покана за 

изразяване на интерес, отправена от 

Комисията на 19 май 2020 г., предостави 

на изследователите почти 4 седмици да 

подготвят съвместни 

научноизследователски проекти. 

Научноизследователската общност се 

мобилизира бързо. Предложенията за 

научни изследвания бяха разгледани от 

независими експерти по ускорената 

процедура, което даде възможност на 

Комисията да изготви списък на проекти с 

безспорно научно качество и голямо 

потенциално въздействие. Въпреки че 

финансирането зависи от окончателното 

решение на Комисията и подписването на 

споразумението за отпускане на 

безвъзмездни средства по „Хоризонт 

2020“, научноизследователските екипи 

вече могат да започнат работа. 

Много от 23-те включени в списъка 

проекти имат международно измерение 

извън ЕС и асоциираните държави, като в 

тях участват 34 организации от 16 

държави извън ЕС, включително 

държави, асоциирани към програмата 

„Хоризонт 2020“ (Босна и Херцеговина, 

Израел, Норвегия, Сърбия, Швейцария и 

Турция), и трети държави (Аржентина, 

Австралия, Бразилия, Колумбия, Конго, 

Габон, Индия, Корея, Южна Африка и 

Съединените щати). 

Тази нова специална покана за 

представяне на предложения в рамките 

на „Хоризонт 2020“ допълва предходните 

действия за подпомагане на 18 проекта с 

финансиране в размер на 48,2 милиона 

евро за разработване на диагностика, 

лечение, ваксини и готовност за справяне 

с епидемии, както и 117 милиона евро за 

подпомагане на 8 проекта за диагностика 

и лечение чрез Инициативата за 

иновативни лекарства и мерки 

за подпомагане на новаторски идеи по 

линия на Европейския съвет по 

иновациите. С нея се изпълнява действие 

3 от Плана за действие „ЕНП срещу 

коронавируса“ – работен документ, 

изготвен в резултат от диалога между 

Комисията и националните институции. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_887
https://ec.europa.eu/info/news/emergency-coronavirus-research-commission-selects-18th-project-develop-rapid-diagnostics-2020-mar-31_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-imi-research-projects-coronavirus_en
https://www.imi.europa.eu/
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/news/additional-eu150-million-european-innovation-council-fund-breakthrough-ideas-tackling-coronavirus-2020-apr-30_en
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/info/files/first-eravscorona-action-plan-short-term-coordinated-research-and-innovation-actions_en
https://ec.europa.eu/info/files/first-eravscorona-action-plan-short-term-coordinated-research-and-innovation-actions_en
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За повече информация 

 Информационен документ — 23 

нови научноизследователски 

проекта срещу коронавируса 

 Втора специална покана за 

изразяване на интерес по линия на 

„Хоризонт 2020“ 

 Уебсайт за научни изследвания и 

иновации в ЕС в подкрепа на 

борбата с коронавируса 

 Мерки на Комисията във връзка с 

коронавируса 

 Портал „Глобални действия срещу 

коронавируса“ 

 

 

Комисията предлага да 

предостави 81,4 милиарда 

евро финансова подкрепа за 

15 държави членки в рамките 

на инструмента SURE 

Европейската комисия представи на 

Съвета предложения за решения да бъде 

предоставена финансова подкрепа в 

размер на 81,4 милиарда евро на 15 

държави членки в рамките на 

инструмента SURE. Инструментът SURE е 

съществен елемент от цялостната 

стратегия на ЕС за защита на гражданите 

и смекчаване на тежките социално-

икономически последствия от 

пандемията от коронавирус. Това е една 

от трите мрежи за сигурност, одобрени от 

Европейския съвет за защита на 

работниците, предприятията и 

държавите. След като Съветът одобри 

тези предложения, финансовата 

подкрепа ще бъде предоставена под 

формата на заеми, отпуснати при 

благоприятни условия от страна на ЕС за 

държавите членки. Тези заеми ще 

помагат на държавите членки да се 

справят с внезапните увеличения на 

публичните разходи за поддържане на 

заетостта. По-конкретно те ще помогнат 

на държавите членки да покрият 

разходите, които са пряко свързани с 

финансирането на националните режими 

на работа при непълно работно време, и 

други подобни мерки, които са въвели в 

отговор на пандемията от коронавирус, 

по-специално по отношение на 

самостоятелно заетите лица. 

След консултации с държавите членки, 

поискали подкрепа, и след оценка на 

техните заявления, Комисията предлага 

на Съвета да одобри предоставянето на 

финансова подкрепа за: 

 

https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_887
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_887
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_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://europa.eu/global-response/
https://europa.eu/global-response/
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Белгия 7,8 милиарда евро 

България 511 милиона евро 

Чехия 2 милиарда евро 

Гърция 2,7 милиарда евро 

Испания 21,3 милиарда евро 

Хърватия 1 милиард евро 

Италия 27,4 милиарда евро 

Кипър 479 милиона евро 

Латвия 192 милиона евро 

Литва 602 милиона евро 

Малта 244 милиона евро 

Полша 11,2 милиарда евро 

Румъния 4 милиарда евро 

Словакия 631 милиона евро 

Словения 1,1 милиарда евро 

 

SURE може да осигури финансова 

подкрепа в общ размер до 100 милиарда 

евро за всички държави членки. 

Предложенията на Комисията до Съвета 

относно решения за предоставяне на 

финансова подкрепа възлизат на 81,4 

милиарда евро и обхващат 15 държави 

членки. Португалия и Унгария вече 

представиха официални заявления, които 

в момента се оценяват. Комисията очаква 

да представи предложение за 

предоставяне на подкрепа на Португалия 

и Унгария в скоро време. Държавите 

членки, които все още не са подали 

официални заявления, все още могат да 

направят това. 

Отпускането на заеми на държавите 

членки в рамките на инструмента SURE 

ще бъде подкрепено от система от 

доброволни гаранции от държавите 

членки. Комисията очаква процесът на 

финализиране от страна на държавите 

членки на споразуменията им за 

гаранция с Комисията да приключи много 

скоро. 

Изказвания на членове на колегиума: 

Председателят Урсула фон дер 

Лайен заяви: Трябва да направим всичко, 

което е по силите ни, за да запазим 

работните места и поминъка на 

хората. Днес правим важна стъпка в 

тази посока: само четири месеца след 

като предложи неговото създаване, 

Комисията предлага да предостави 81,4 

милиарда евро в рамките на 

инструмента SURE, за да се помогне за 
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защитата на работните места и 

работниците, засегнати от 

пандемията от коронавирус в целия ЕС. 

В контекста на безпрецедентната 

криза SURE е ясен символ на 

солидарност. Европа се е ангажирала да 

защитава гражданите. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията, 

отговарящ за икономиката в интерес на 

хората, заяви: Работниците в момента 

живеят при огромна несигурност и ние 

трябва да ги подкрепим, за да 

преодолеят тази криза, и да дадем нов 

тласък на нашите икономики. Ето защо 

Комисията предложи инструмента 

SURE, за да помогне за защитата на 

работниците и да улесни 

икономическото възстановяване. Днес 

приветстваме силния интерес на 

държавите членки към достъпа до 

евтино финансиране, налично в 

рамките на SURE, в подкрепа на режими 

на работа при непълно работно време и 

подобни мерки, и очакваме бърз процес 

на вземане на решение, за да започнем 

изплащането на заемите. 

Никола Шмит, комисар по въпросите на 

работните места и социалните права, 

заяви: SURE беше една от първите 

мрежи за сигурност, които решихме да 

въведем, за да гарантираме, че 

работниците ще имат доход, докато 

са временно без работа, и че 

заетостта им ще бъде запазена. По 

този начин SURE ще спомогне за по-

бързо възстановяване. Всички държави 

членки скоро ще са предоставили общо 

25 милиарда евро под формата на 

гаранции и ние предлагаме 15-те 

държави членки, поискали подкрепа, да 

получат общо 81,4 милиарда евро под 

формата на заеми. Това е проява на 

европейска солидарност, която показва, 

че заедно сме по-силни и това е в полза 

на всички европейски граждани. 

Паоло Джентилони, комисар по 

въпросите на икономиката, 

заяви: Въвеждането на режими на 

работа при непълно работно време 

изигра съществена роля за 

смекчаването на последиците върху 

заетостта от пандемията от COVID-

19. SURE е приносът на Европейския съюз 

за тези основни мрежи за сигурност. 

Инструментът ще спомогне за 

защитата на работниците от 

безработица и за запазването на 

работните места и уменията, от 

които ще се нуждаем, когато нашите 

икономики се възстановят. Силният 

интерес от страна на държавите 

членки потвърждава жизненоважното 

значение на тази схема. 

Контекст 
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Като част от реакцията на коронавируса 

на 2 април 2020 г. 

Комисията предложи инструмента SURE. 

На 19 май 2020 г. държавите членки в 

Съвета приеха регламента за създаване 

на SURE. 

Участието на всяка държава членка в 

общия размер на гаранцията съответства 

на нейния относителен дял в общия 

брутен национален доход (БНД) на 

Европейския съюз въз основа на бюджета 

на ЕС за 2020 г. 

 

За повече информация 

Предложения за Решение за изпълнение 

на Съвета 

Регламент за SURE 

Информационен документ: SURE — 

Подкрепа за държавите членки с цел 

защита на работещите и поддържане на 

заетостта 

Въпроси и отговори: Комисията предлага 

нов инструмент, наречен SURE 

Мерки във връзка с коронавируса 

 

 

 

Правила за произход: ЕС ще 

засили преференциалната 

търговия с държавите от 

паневросредиземноморския 

регион 

Европейската комисия прие пакет от 

предложения, който има за цел да се 

увеличи търговията между Европейския 

съюз и неговите съседи от 

паневросредиземноморския регион и по 

този начин да се допринесе за 

икономическото възстановяване след 

пандемията от коронавирус. 

Предложенията ще модернизират 

преференциалните търговски 

споразумения на ЕС с 20 търговски 

партньори от този регион, като направят 

заложените в тях „правила за произход“ 

по-гъвкави и по-благоприятни за 

стопанската дейност.  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_582
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/05/19/covid-19-council-reaches-political-agreement-on-temporary-support-to-mitigate-unemployment-risks-in-an-emergency-sure/
https://ec.europa.eu/info/publications/sure-commission-proposals-council-support-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sure-commission-proposals-council-support-member-states_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&from=BG
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg


 

 

 

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

 

9 
 

Европейски бюлетин                     Август 2020 
Брой / 8 

Чрез тези предложения се изменят 

двустранните споразумения на ЕС със 

следните държави: Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, 

Фарьорските острови, Турция, Египет, 

Израел, Йордания, Ливан, Палестина[1], 

Грузия, Република Молдова, Украйна, 

Албания, Босна и Херцеговина, Северна 

Македония, Черна гора, Сърбия и Косово. 

По този повод комисарят по въпросите на 

икономиката 

Паоло Джентилони заяви: Ние трябва 

да правим всичко, което е по силите ни, 

за да улесняваме търговското и 

икономическото сътрудничество 

между ЕС и нашите съседи в 

евросредиземноморския регион и да 

насърчаваме регионалната 

интеграция. Така ще помогнем да се 

възстановят и държави като Ливан, 

като същевременно подкрепяме 

европейските предприятия при 

достъпа им до нови пазари. 

„Правила за произход“ са необходими 

при всяко търговско споразумение, 

защото те определят кои стоки може да 

се ползват от преференциално третиране. 

„Произходът“ е „икономическата 

националност“ на търгуваните стоки. 

Процедурите във връзка с произхода 

гарантират, че митническите органи са в 

състояние да проверят произхода на 

дадена стока, и дават възможност на 

предприятията да докажат произхода на 

своите стоки. Когато са изпълнени всички 

необходими изисквания, в зависимост от 

преференциалното тарифно третиране 

стоките с преференциален произход 

може да се внасят с по-ниски или дори с 

нулеви мита. 

Новите правила, които са плод на 

десетгодишни преговори, ще се прилагат 

заедно с правилата на Регионалната 

конвенция за 

паневросредиземноморските 

преференциални правила за произход до 

приключване на протичащото в момента 

преразглеждане на тази конвенция. 

 

Контекст 

Пакетът представлява крачка 

към модернизирането на Регионалната 

конвенция за 

паневросредиземноморските 

преференциални правила за произход. 

Той се състои от 21 предложения за 

решения на Съвета, които предвиждат в 

търговските споразумения на ЕС с 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/paneuromediterranean-cumulation-pem-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/pan-euro-mediterranean-convention_en
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повечето му съседи по-лесни за ползване 

правила за произход. През 2019 г. 

търговията с тези държави възлизаше на 

677 милиарда евро, което е почти 

половината от преференциалната 

търговия на ЕС. Благодарение на тези 

разпоредби продуктите ще се ползват по-

лесно от търговски преференции, като 

например: 

 опростени правила за произход, 

специфични за отделните продукти 

— например премахване на 

кумулативните изисквания, по-

добре адаптирани към нуждите на 

производството на ЕС прагове за 

местната добавена стойност, нова 

двойна трансформация при 

текстила; 

 повишени от 10 % на 15 % прагове 

на допустимите отклонения при 

материалите без произход; 

 въвеждане на „пълна“ кумулация, 

при която за повечето продукти 

производствените операции, 

необходими за придобиване на 

произход, може да се разделят 

между няколко държави; 

 възможност за възстановяване на 

мита (възстановяване на мита 

върху внесените компоненти) при 

повечето продукти, с цел да се 

подпомогне 

конкурентоспособността на 

износителите от ЕС. 

Правилата за произход, които се прилагат 

автономно, както и разпоредбите за 

изпълнение във връзка с произхода са 

част от митническото законодателство на 

ЕС. 

За повече информация 

Информационна бележка 

Текстът на днешните предложения 

___________________________________ 

Автомобилна 

промишленост: В цяла 

Европа започват да се 

прилагат нови правила за 

по-чисти и по-безопасни 

автомобили. 

 

Регламентът на ЕС относно одобряването 

и надзора на пазара на моторни превозни 

средства ще започне да се прилага утре. 

Този приет през май 2018 г. нов 

регламент обновява и укрепва 

значително предишната система за 

одобряване на типа и надзор на пазара.  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1516
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-origin_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EN
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Той подобрява качеството и 

независимостта на одобряването на типа 

и изпитването на превозните средства, 

увеличава проверките на автомобилите, 

които вече са на пазара на ЕС, и укрепва 

цялостната система чрез засилен 

европейски надзор. 

 

Тиери Бретон, комисар по въпросите на 

вътрешния пазар, заяви: „Европейците с 

основание очакват да разполагат с най-

чистите и безопасни автомобили. Това 

предполага най-строг контрол на 

автомобилите, които се предлагат на 

пазара и се движат по нашите пътища. 

Необходимо е също така ефективно 

правоприлагане и надзор на европейско 

равнище. Затова отсега нататък 

Комисията ще може да извършва 

проверки на автомобилите, да задейства 

изтегляния от пазара в целия ЕС и да 

налага глоби в размер до 30 000 EUR на 

автомобил, когато се нарушава законът. 

Тези реформи допълват нашата работа за 

по-чиста и по-безопасна мобилност, 

която в контекста на 

предизвикателствата, свързани с кризата, 

изисква още по-ориентирани към 

бъдещето инвестиции в инфраструктура и 

иновации. Нашите усилия за 

възстановяване на доверието на 

потребителите, укрепване на единния 

пазар и подпомагане на дългосрочната 

жизнеспособност и глобалната 

конкурентоспособност на европейската 

автомобилна промишленост вървят ръка 

за ръка.“ 

 

Основните елементи на новите правила 

на ЕС са: 

 

 Независимост и качество на 

изпитването преди пускането на 

автомобил на 

пазара: техническите служби, 

извършващи изпитвания и 

инспекции на нови модели 

автомобили, ще бъдат подлагани 

на независим одит въз основа на 

строги критерии, за да получат и 

запазят предоставяния им от 

държавите членки статут. 

Националните органи по 

одобряването на типа вече 

подлежат на партньорски оценки, 

за да се гарантира, че съответните 

правила се прилагат стриктно в 

целия ЕС. 
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 Проверки на вече пуснати на 

пазара автомобили: с новата рамка 

също така се подобряват 

проверките на превозните 

средства, които вече се предлагат 

на пазара и продават в местните 

представителства. Отсега нататък 

от държавите членки се изисква 

редовно да проверяват минимален 

брой автомобили и те вече са в 

състояние да предприемат 

предпазни мерки срещу превозни 

средства на своята територия, 

които не отговарят на 

изискванията, без да е необходимо 

да чакат органа, издал 

одобрението на типа, да 

предприеме действия. 

 

 Надзор на европейско равнище: в 

допълнение Комисията вече може 

да извършва проверки за 

съответствие на превозните 

средства в лаборатории или на 

пътя. В случаите, когато 

производителите нарушават 

законодателството в областта на 

одобряването на типа (например 

като използват измервателно-

коригиращи устройства или 

представят фалшиви декларации), 

Комисията може да разпореди 

изтегляне от пазара в целия ЕС и да 

наложи санкции на тези 

производители на стойност до 

30 000 EUR на автомобил. До 

момента само националните 

органи, издали одобрение за 

конкретния тип автомобили, 

можеха да налагат такива мерки. 

 

От приемането на регламента през 

2018 г. производителите на автомобили, 

агенциите за одобряване на типа и други 

заинтересовани страни работят 

непрестанно за прилагането на новите 

правила и за приспособяването към по-

строгите изисквания. 

 

Комисията предостави допълнителни 

ресурси на Съвместния изследователски 

център (JRC), за да може той да поеме 

тази нова роля в наблюдението на 

пазара, като осигури необходимото 

финансиране за допълнителен персонал, 

оперативни разходи и изграждане на две 

нови лаборатории. JRC се възползва от 

две нови съвременни лаборатории за 

извършването на проверки. 
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КОНТЕКСТ 

 

Одобряването на типа е процесът на 

удостоверяване, че дадено превозно 

средство отговаря на всички изисквания 

за пускане на пазара и за стриктна 

проверка на текущото съответствие на 

производителите с правото на ЕС, 

включително по отношение на 

пределните стойности за емисиите, 

предвидени в отделен регламент. 

 

 
 

Новите правила за одобряване на типа 

бяха предложени от Комисията през 

2016 г. след скандала „Дизелгейт“ и бяха 

приети от Европейския парламент и от 

Съвета през 2018 г. 

 

Тази реформа е част от по-общата работа 

на Комисията за чист, устойчив и 

конкурентоспособен автомобилен 

сектор, както е посочено в съобщението 

на Комисията „Европа в движение“. 

Инициативите на Комисията включват 

стандарти за качеството на въздуха и за 

емисиите на CO2, подобряването 

на изпитванията за емисии от 

автомобили, както и подпомагането на 

производството на алтернативни горива 

и акумулатори и защитата на 

конкурентоспособността на европейската 

промишленост. 

 

За повече информация 

 

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, 

промишленост, предприемачество и 

МСП“ 

 

Въпроси и отговори относно новите 

правила на ЕС за одобряване на типа за 

по-безопасни и по-чисти автомобили 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2018-05-17-europe-on-the-move-3_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-142687
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1534
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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

