
 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ БЮЛЕТИН 9/2020 
 

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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Европейски зелен пакт: 

Комисията подготвя нови 

инициативи за насърчаване 

на биологичното земеделие 

Европейската комисия даде начало 

на обществена консултация, посветена на 

бъдещия план за действие в областта на 

биологичното земеделие. Този сектор ще 

изиграе важна роля за постигането на 

амбициозните цели, залегнали в 

Европейския зелен пакт, в стратегията „От 

фермата до трапезата“ и в стратегията за 

биологичното разнообразие. Един от 

приоритетите на Комисията е да 

гарантира, че секторът на биологичното 

земеделие разполага с необходимите 

инструменти, както и с добре 

функционираща нормативна уредба, 

основана на консенсус. Това е от възлово 

значение за постигането на целта 25 % от 

земеделската земя да се обработва 

биологично. Новата законова уредба за 

биологичното производство 

представлява една солидна основа, но 

вторичното законодателство, което 

предстои да бъде прието, трябва да бъде 

също толкова устойчиво. По искане на 

държавите членки, Европейския 

парламент, трети държави, както и на 

други заинтересовани страни Комисията 

също така предложи новото 

законодателство в областта на 

биологичното производство да влезе в 

сила една година по-късно, т.е на 1 

януари 2022 г. вместо на 1 януари 2021 г. 

Европейският комисар по въпросите на 

селското стопанство и развитието на 

селските райони 

Януш Войчеховски заяви: Двете 

стратегии — за биологичното 

разнообразие и „От фермата до 

трапезата“ — поставят амбициозни 

цели пред сектора на селското 

стопанство, за да осигурят неговия 

принос към Зеления пакт. Биологичното 

земеделие ще бъде възлов елемент от 

прехода, чрез който се стремим да 

постигнем по-устойчива 

продоволствена система и по-добра 

защита на нашето биологично 

разнообразие. За да се осъществи целта 

до 2030 г. 25 % от земеделската земя да 

се обработва биологично, Комисията 

ще подкрепи сектора на биологичното 

земеделие чрез подходяща политика и 

нормативна уредба. 

Бъдещият план за действие в областта на 

биологичното земеделие, който 

предстои да бъде приет в началото на 

2021 г., ще бъде важен инструмент в 

подкрепа на по-нататъшния растеж на 

сектора. В стратегията „От фермата до 

трапезата“, както и в стратегията за 

биологичното разнообразие, изготвени 

от Комисията, е включена целта до 2030 г. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org
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25 % от земеделската земя да се 

обработва по биологичен начин. За да 

подкрепи постигането на тази цел, 

Европейската комисия въвежда и 

използва ключови инструменти: 

 Плана за действие в областта на 

биологичното земеделие, който 

ще бъде от основно значение за 

насърчаване на сектора, от гледна 

точка както на търсенето, така и на 

предлагането. Документът ще бъде 

структуриран около три главни 

теми: стимулиране на търсенето на 

биологични продукти, като 

същевременно се запази 

доверието на потребителите; 

насърчаване на активното 

използване на земеделските 

площи за биологично производство 

в ЕС; както и засилване на ролята на 

биологичното земеделие в борбата 

с изменението на климата и 

загубата на биологично 

разнообразие, включително по 

отношение на устойчивото 

управление на ресурсите. 

Започналата обществена 

консултация цели да привлече 

обратна информация от 

гражданите, националните органи 

и съответните заинтересовани 

страни относно проекта на плана за 

действие. Въпросникът ще бъде 

онлайн в продължение на 12 

седмици — до 27 ноември. 

 Новото законодателство в 

областта на биологичното 

земеделие, което ще вземе под 

внимание променливостта на този 

бързо развиващ се сектор. Целта на 

новите правила е да осигурят 

лоялна конкуренция за 

земеделските стопани, като 

същевременно се предотвратяват 

измамите и се запази доверието на 

потребителите. За да бъде по-

плавен преходът между 

настоящото и бъдещото 

законодателство и да се даде 

възможност на сектора и на 

държавите членки да се подготвят 

изцяло за прилагането на новите 

правила, Комисията предложи 

влизането в сила на новото 

законодателство да се отложи с 

една година. Първоначално 

отлагането бе поискано от 

държавите членки, Европейския 

парламент, трети държави и други 

заинтересовани страни поради 

сложността и голямото значение на 

вторичното законодателство, което 

е в процес на подготовка. Поради 

кризата с коронавируса работата по 

вторичното законодателство бе 

забавена. Отлагането ще осигури 
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достатъчно време за провеждането 

на необходимите широки 

консултации и за законодателния 

контрол. 

 Политиката на ЕС за 

популяризиране на хранително-

вкусовата промишленост, която 

подкрепя европейския 

селскостопански сектор, като 

популяризира неговите качества на 

вътрешния пазар и в трети 

държави. За 2021 г. Комисията 

планира да отпусне специален 

бюджет за биологично земеделие в 

размер на 40 милиона евро по 

линия на политиката за 

популяризиране. Средствата ще се 

използват за съфинансиране на 

дейности и информационни 

кампании за популяризиране на 

сектора на биологичното 

производство в ЕС. Целта е да се 

повиши на осведомеността относно 

качествата на сектора и да се 

стимулира търсенето. 

Освен чрез тези ключови инструменти, 

подкрепата за по-нататъшното развитие 

на биологичното земеделие в ЕС ще 

продължи в рамките както на настоящата, 

така и на бъдещата обща селскостопанска 

политика (ОСП). Така например мерките 

по програмите за развитие на селските 

райони предлагат подкрепа за 

земеделски стопани, които желаят да 

преминат към биологично земеделие, 

както и подкрепа за поддържането на 

този тип земеделие. 

 

Контекст 

Целта на биологичното земеделие е 

храните да се произвеждат чрез 

използване на естествени вещества и 

процеси, което го превръща в 

селскостопански метод с ограничено 

въздействие върху околната среда. То 

насърчава използването на 

възобновяеми ресурси от земеделските 

стопанства, подобряването на 

биологичните цикли в рамките на 

селскостопанската система, 

съхраняването на биологичното 

разнообразие, запазването на 

регионалното екологично равновесие, 

поддържането и подобряването на 

почвеното плодородие, а също така 

полагането на грижи и отговорното 
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използване на водата. Освен това 

правилата за биологичното земеделие 

насърчават спазването на високи 

стандарти за хуманно отношение към 

животните и изискват от земеделските 

стопани да се съобразяват със 

специфичните поведенчески 

потребности на животните. 

На 20 май 2020 г. Комисията прие 

стратегията „От фермата до трапезата“, 

както и стратегията за биологичното 

разнообразие. В съответствие с 

Европейския зелен пакт те предлагат 

амбициозни действия и ангажименти на 

ЕС за спиране на загубата на 

биологичното разнообразие в Европа и 

света и трансформиране на 

продоволствените системи в глобални 

стандарти за конкурентоспособна 

устойчивост, опазване на здравето на 

човека и планетата, както и поминъка на 

всички участници във веригата за 

създаване на стойност в областта на 

храните. 

За повече информация 

Въпроси и отговори 

Биологичното производство накратко 

Бъдещето на биологичното производство 

Стратегия „От фермата до трапезата“ 

Стратегия за биологичното разнообразие 

_____________________________________________  

Комисията представя своя 

първи Доклад за 

стратегическото 

прогнозиране: очертаване на 

курса към по-издръжлива 

Европа 
 

Европейската комисия прие първия по 

рода си Доклад за стратегическото 

прогнозиране, чиято цел е да се 

определят новите предизвикателства и 

възможности с цел по-добро насочване 

на стратегическите решения на 

Европейския съюз. Стратегическите 

прогнози ще послужат за основа на важни 

инициативи в областта на политиката. Те 

ще подпомогнат Комисията при 

разработването на ориентирани към 

бъдещето политики и законодателство, 

които отговарят както на настоящите 

нужди, така и на дългосрочните 

стремежи на европейските граждани. В 

доклада от 2020 г. се представя 

обосновката за използване на 

прогнозирането при изготвянето на 

политиките на ЕС и се въвежда 

всеобхватна концепция за издръжливост 

на ЕС. 

Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер Лайен заяви: В тези 

трудни времена политическите лидери 

трябва да имат широк и насочен към 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1539
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_bg
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бъдещето поглед. Този доклад показва 

значението на издръжливостта за 

постигането на силно и трайно 

възстановяване. Стремим се да 

насочваме необходимите преходи по 

устойчив, справедлив и демократичен 

начин. 

Заместник-председателят 

Марош Шефчович, отговарящ за 

междуинституционалните отношения и 

перспективите, заяви: Пандемията не 

просто привлече остро вниманието ни 

към нашите уязвими места, но и откри 

възможности, които ЕС не може да си 

позволи да пропусне. Тя също така 

потвърди нуждата нашите политики 

да се основават на фактите, да са 

ориентирани към бъдещето и в 

центъра им да стои издръжливостта. 

Не можем да очакваме, че бъдещето ще 

крие по-малко сътресения — нови 

тенденции и шокове ще продължат да 

оказват влияние върху живота ни. Ето 

защо първият по рода си доклад за 

стратегическото прогнозиране 

подготвя почвата, за да направим 

Европа по-издръжлива — като засилим 

нашата отворена стратегическа 

автономност и изградим по-

справедливо бъдеще, характеризиращо 

се с неутралност по отношение на 

климата и цифров суверенитет. 

С оглед на амбициозния План за 

възстановяването на Европа в Доклада за 

стратегическите прогнози от 2020 г. 

издръжливостта на ЕС се разглежда в 

четири измерения: социално и 

икономическо, геополитическо, 

екологично и цифрово. За всяко от 

измеренията в доклада се посочват 

капацитетът, уязвимите места и 

възможностите, които кризата с 

коронавируса разкрива и по отношение 

на които трябва да се предприемат 

действия в средносрочен и дългосрочен 

план. 

Поставяне на стратегическото 

прогнозиране в основата на 

определянето на политиките на ЕС 

 

 
 

Стратегическото прогнозиране помага да 

се подобри разработването на 

политиките, да се изготвят адаптирани 

към бъдещето стратегии и да се 

гарантира, че краткосрочните действия 

отговарят на дългосрочните цели. 

Комисията разчита на прогнозирането от 

много години насам. Сега тя иска да го 

заложи в основата на всички области на 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
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политиката, за да използва 

стратегическата му стойност. Първият 

пример е представеното 

неотдавна Съобщение относно 

суровините от критично значение, 

съдържащо прогнози, които спомагат за 

засилване на отворената стратегическа 

автономност на ЕС. Широкото 

интегриране на стратегическото 

прогнозиране ще бъде постигнато чрез: 

 систематично провеждане на 

дейности по прогнозиране за 

всички значими инициативи в 

сферата на политиката; 

 публикуване на гледащи към 

бъдещето годишни доклади за 

стратегическото прогнозиране, 

съдържащи анализ на новите 

тенденции и предизвикателства, 

който да залегне в изготвянето на 

политиките и вземането на 

решения; 

 подкрепа за развиването на 

капацитет за прогнозиране в 

администрацията на ЕС и на 

държавите членки; и 

 изграждане на приобщаваща и 

основана на сътрудничество 

общност за прогнозиране с 

европейските и международните 

институции и партньори. 

 

 

 

Наблюдение на издръжливостта 

В Доклада за стратегическото 

прогнозиране от 2020 г. се предлагат 

прототипи на информационни табла за 

издръжливостта, за да се даде начален 

тласък на обсъжданията между 

държавите членки и други ключови 

заинтересовани страни относно най-

добрите начини за наблюдение на 

издръжливостта. Тези обсъждания могат 

да спомогнат за набелязването и 

оценяването на силните и слабите страни 

на равнището на ЕС и на държавите 

членки с оглед на очертаващите се 

мегатенденции и очакваните 

предизвикателства. Това може да 

помогне да се отговори на следния 

въпрос: правим ли ЕС по-издръжлив чрез 

нашите политики и стратегия за 

възстановяване? 

 

Следващи стъпки: 

Докладът за стратегическото 

прогнозиране от 2020 г. и последващите 

доклади ще бъдат използвани в 

ежегодните речи за състоянието на 

Съюза на председателя Фон дер Лайен и 

в работните програми на Комисията. Те 

ще допринесат и за предстоящите 

междуинституционални преговори 

относно първото по рода си извършвано 

от нас многогодишно програмиране. 

Цялостната програма за стратегическо 

прогнозиране ще очертае политическите 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1542
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приоритети на ЕС и ключовите 

инициативи в работните програми на 

Комисията, а също така и основните 

междусекторни въпроси, като отворената 

стратегическа автономност на ЕС за един 

нов световен ред; бъдещия потенциал на 

„зелените“ работни места и 

необходимите умения; и пресечните 

точки между екологичния и цифровия 

преход в различните области на 

политиката. 

Годишната конференция на 

Европейската система за стратегически и 

политически анализ (ESPAS) през 

ноември 2020 г. ще предостави 

възможност да се обсъди темата на 

доклада за стратегическото 

прогнозиране за следващата година и да 

се стартира Мрежа за прогнозиране, 

работеща в целия ЕС. 

Ще бъдат разработени общи 

референтни сценарии за прогнози, които 

да допринесат за бъдещите дебати за 

политиките, да осигурят съгласуваност 

между различните политики и да служат 

за споделена, ориентирана към 

бъдещето рамка за предложения за 

политики. Те могат да допринесат и 

за Конференцията за бъдещето на 

Европа. 

  

За повече информация 

Въпроси и отговори: Първи годишен 

доклад за стратегическото прогнозиране 

— към една по-издръжлива Европа 

Уебсайт относно стратегическото 

прогнозиране 

Доклад за стратегическото прогнозране 

2020 г. 

Уебсайт относно мерките на Комисията 

във връзка с коронавируса 

 ___________________________________ 

 

Съюз на капиталовите 
пазари: Комисията насърчава 

капиталовите пазари в 
Европа 

 

Европейската комисия публикува нов 

амбициозен план за действие за 

насърчаване на Съюза на капиталовите 

пазари (СКП) в Европейския съюз през 

идните години. Главният приоритет на ЕС 

е да осигури възстановяването на Европа 

от единствената по рода си икономическа 

криза, причинена от коронавируса. 

Развитието на капиталовите пазари на ЕС 

и осигуряването на достъп до пазарно 

финансиране ще бъдат решаващи за 

постигането на тази цел. 

Наличието на големи и интегрирани 

капиталови пазари ще улесни 

възстановяването на ЕС, като предостави 

на дружествата, и в частност на малките и 

средните предприятия, достъп до 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/espas-european-strategy-policy-analysis-system_en#:~:text=%2Forbis%2Fespas%2F-,ESPAS%20is%20an%20inter%2Dinstitutional%20collaboration%20among%20the%20officials%20of,which%20monitors%20global%20trends%20and
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_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
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източници на финансиране, а на 

европейските вложители — увереност да 

инвестират в своето бъдеще. 

Жизнеспособните капиталови пазари ще 

благоприятстват също така екологичния и 

цифровия преход в Европа, както и 

изграждането на по-приобщаваща и 

устойчива икономика. Съюзът на 

капиталовите пазари също така е от 

възлово значение за засилване на 

международната роля на еврото. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията по 

въпросите на икономиката в интерес на 

хората, заяви: Кризата, породена от 

коронавируса, направи работата ни по 

изграждането на Съюза на 

капиталовите пазари неотложна. 

Степента на икономическото ни 

възстановяване ще зависи 

изключително много от това доколко 

добре функционират капиталовите ни 

пазари и дали хората и дружествата 

имат достъп до инвестиционните 

възможности и пазарното 

финансиране, от които се 

нуждаят. Трябва да генерираме 

огромни инвестиции, за да направим 

икономиката на ЕС по-устойчива, 

основана в по-голяма степен на 

цифровите технологии, по-

приобщаваща и по-адаптивна. 

Представеният днес план за действие е 

насочен пряко към отстраняването на 

някои от оставащите пречки пред 

единния пазар на капитали. 

 

Планът за действие има три главни цели: 

 гарантиране, че възстановяването 

на ЕС е екологосъобразно, 

основано на цифровите 

технологии, приобщаващо и 

устойчиво посредством 

осигуряване на по-достъпно 

финансиране за европейските 

дружества, и по-специално за МСП; 

 превръщане на ЕС в още по-

безопасно място за спестяванията и 

дългосрочните инвестиции на 

вложителите; 

 интегриране на националните 

капиталови пазари в истински 

единен европейски пазар на 

капитали. 
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За да постигне това, Комисията 

представя шестнадесет целеви мерки за 

осъществяване на реален напредък към 

изграждането на СКП. Някои от мерките, 

които ЕС ще предприеме, включват: 

 създаване на единна точка за 

достъп на инвеститорите до 

дружествени данни; 

 насърчаване на застрахователите и 

банките да инвестират повече в 

дружества от ЕС; 

 засилване на защитата на 

инвестициите с цел стимулиране на 

повече трансгранични инвестиции 

в ЕС; 

 по-лесно наблюдение на 

адекватността на пенсиите в цяла 

Европа; 

 хармонизиране или сближаване на 

правилата относно 

несъстоятелността; 

 умножаване на усилията за 

постигане на напредък в 

сближаването на надзорните 

практики и последователност при 

прилагането на единната 

нормативна уредба за финансовите 

пазари в ЕС. 

Тези мерки се основават на постигнатия 

напредък при изпълнението на плана за 

действие за СКП от 2015 г. и междинния 

преглед от 2017 г., и са в отговор на 

призивите, отправени от Европейския 

парламент (проект за доклад по 

собствена инициатива (INI) от юни 2020 г.) 

и от Съвета (Заключения на Съвета, 5 

декември 2019 г.) Те се опират също така 

на пространните обсъждания със 

заинтересованите страни и препоръките 

на форума на високо равнище по 

въпросите на съюза на капиталовите 

пазари. 

Контекст 

Изграждането на СКП не е самоцел — той 

е от съществено значение за постигането 

на ключовите цели, заложени в 

икономическата политика: 

възстановяване от коронавирусната 

пандемия, приобщаваща и устойчива 

икономика, работеща за всички, двоен 

преход към цифрова и устойчива 

икономика, както и отворена 

стратегическа автономност след Брексит 

и при все по-усложняваща се среда в 

световен мащаб. Реализирането на тези 

резултати изисква огромни инвестиции, 

които не могат да бъдат осигурени само 

чрез публични средства и традиционно 

банково финансиране. Само добре 

развитите, функциониращи, интегрирани 

капиталови пазари могат да обезпечат 

подкрепа в необходимия мащаб за 

възстановяването от кризата, породена 

https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2019/12/05/capital-markets-union-council-sets-objectives-for-the-deepening-of-the-project/
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от коронавируса. Само един надеждно 

функциониращ СКП може да мобилизира 

и насочи огромните инвестиции, 

необходими за преодоляване на 

предизвикателствата в областта на 

климата и околната среда, пред които 

сме изправени, и да подпомогне 

цифровизацията на нашите дружества, за 

да запазят своята конкурентоспособност 

в световен мащаб. 

СКП трябва да донесе ползи на всички 

европейци, независимо къде живеят и 

работят. Потребителите трябва да имат 

по-голям избор по отношение на своите 

спестявания и инвестиции, да бъдат 

добре информирани и адекватно 

защитени, където и да се намират. 

Дружествата, включително малките и 

средните предприятия, трябва да имат 

достъп до финансиране в целия ЕС, а 

инвеститорите — възможности да 

инвестират в проекти в целия ЕС. 

За повече информация 

План за действие 

Въпроси и отговори 

Информационен документ 

Повече информация за Съюза на 

капиталовите пазари 

___________________________________ 

Пакет за цифровите 

финансови услуги: 

Комисията предлага нов, 

амбициозен подход за 

насърчаване на 

отговорните иновации в 

полза на хората и 

предприемачите 

 

Европейската комисия прие нов пакет за 

цифровите финансови услуги, който 

включва стратегии за цифровизиране на 

финансовите услуги и за малките 

плащания, както и законодателни 

предложения за криптоактивите и за 

устойчивостта на цифровите технологии. 

С пакета ще се засилят 

конкурентоспособността и иновациите на 

Европа при финансовите услуги, с което 

ще се проправи пътят за превръщането на 

Европа в световен лидер в 

разработването на стандарти. С него на 

потребителите ще се предоставят по-

https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1676
https://ec.europa.eu/info/files/200924-capital-markets-union-action-plan-factsheet_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_bg
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голям избор и възможности в областта на 

финансовите услуги и съвременните 

плащания, като същевременно им се 

осигури защита и финансова стабилност. 

Мерките са от възлово значение за 

икономическото възстановяване на ЕС, 

тъй като предвиждат нови начини за 

насочване на финансиране към 

европейските предприемачи, а 

същевременно имат и основна роля за 

изпълнението на Европейския зелен 

пакт и Новата промишлена стратегия за 

Европа. В стремежа си да насърчи 

отговорните иновации при финансовите 

услуги в ЕС, създавани в частност от 

особено иновативните новосъздадени 

дружества в областта на цифровите 

технологии, и същевременно да ограничи 

потенциалните рискове що се отнася до 

защитата на инвеститорите, изпирането 

на пари и 

киберпрестъпността, Комисията 

опростява разпоредбите и ги съобразява 

в по-голяма степен с цифровите 

технологии. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен 

заместник-председател на Комисията с 

портфейл „Икономика в интерес на 

хората“, заяви: „Бъдещето на 

финансовите услуги е цифрово. По време 

на изолационните мерки видяхме как 

хората успяха да получат достъп до 

финансовите услуги благодарение на 

цифровите технологии, като например 

банкирането по електронен път. 

Цифровите технологии могат да 

предложат на потребителите и 

предприемачите много повече, поради 

което следва да се възползваме активно 

от внедряването им, като 

същевременно ограничаваме 

потенциалните рискове. Такава е целта 

на днешния пакет. Един новаторски 

цифров единен пазар на финансовите 

услуги ще бъде от полза за европейците 

и от възлово значение за 

икономическото възстановяване на 

Европа, тъй като ще предлага по-добри 

финансови продукти за 

потребителите и ще отвори нови 

канали за финансиране на бизнеса.“ 

Пакетът за цифровите финансови услуги 

включва стратегия за цифровизиране на 

финансовите услуги; стратегия за малките 

плащания; законодателни предложения 

за нормативна уредба на ЕС на 

криптоактивите и за нормативна уредба 

на ЕС на оперативната устойчивост на 

цифровите технологии. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN


 

 

 

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

 

13 
 

Европейски бюлетин          Септември 2020 
Брой / 9 

Стратегия за цифровизиране на 

финансовите услуги: към европейско 

пространство на финансовите данни — 

нови начини за насочване на 

финансиране към МСП — по-добри 

финансови продукти за потребителите 

С тази стратегия за цифровизиране на 

финансовите услуги се цели да се засили 

внедряването на цифровите технологии в 

европейските финансови услуги и да се 

насърчат отговорните иновации и 

конкуренцията между доставчиците на 

финансови услуги в ЕС. Така ще се намали 

разпокъсаността на цифровия единен 

пазар, така че потребителите да имат 

достъп до финансови продукти в 

трансграничен план, а новосъздадените 

дружества в областта на финансовите 

технологии — да се разрастват и 

развиват. Стратегията ще осигури 

адекватност на нормите на ЕС за 

финансовите услуги с оглед на цифровата 

ера и по-специално предвид приложения 

като изкуствения интелект и 

блокверигите. Управлението на данните 

е също в основата на тази стратегия. В 

съответствие с по-мащабната стратегия 

на Комисията за данните, целта на 

мерките е да се насърчи споделянето на 

данни и отворените финансови услуги, 

като същевременно се запазят много 

високите стандарти на ЕС за 

неприкосновеност на личния живот и 

защита на данните. Накрая, стратегията 

има за цел да осигури еднакви условия на 

конкуренция между доставчиците на 

финансови услуги, независимо дали става 

въпрос за традиционни банки или 

технологични дружества: една и съща 

дейност — едни и същи рискове — едни 

и същи правила. 

Стратегия за малките 

плащания: модерни и 

разходоефективни плащания 

Стратегията има за цел да осигури 

сигурни, бързи и надеждни платежни 

услуги на европейските граждани и 

предприемачи. Благодарение на нея 

потребителите ще могат по-лесно да 

плащат в магазините, а пазаруването 

онлайн ще бъде сигурно и удобно. 

Стремежът е да се постигне цялостна 

интегрирана система на малките 

плащания в ЕС, в т.ч. решения за 

мигновени трансгранични разплащания. 

Това ще улесни плащанията в евро между 

ЕС и другите юрисдикции. Ще се насърчи 

и появата на разработени в ЕС 

паневропейски решения за разплащане. 

Законодателни предложения за 

криптоактивите: използване на 

възможностите и ограничаване на 

рисковете 

Комисията предложи за първи път ново 

законодателство за криптоактивите 
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(цифрово представяне на стойности или 

права, които могат да се съхраняват и 

търгуват по електронен път). С 

регламента за пазарите на криптоактиви 

(РПКА) ще се даде тласък на иновациите, 

като същевременно ще се съхрани 

финансовата стабилност и ще се защитят 

инвеститорите от рискове. Това 

законодателство ще осигури правна 

яснота и сигурност за емитентите и 

доставчиците на криптоактиви. С новите 

разпоредби лицензираните в една 

държава членка субекти могат да 

предоставят своите услуги в целия ЕС 

(т.нар. „упражняване на дейност в ЕС по 

силата на един лиценз“). Защитните 

механизми включват: капиталови 

изисквания; отговорно пазене на 

активите; задължителна процедура за 

подаване на жалби за инвеститорите; 

както и права на инвеститора срещу 

емитента. Емитентите на значителни 

криптоактиви, обезпечени с активи 

(т.нар. „стабилни криптовалути“), ще 

подлежат на по-строги изисквания 

(например по отношение на капитала, 

правата на инвеститорите и надзора). 

Комисията предлага и пилотна уредба на 

пазарните инфраструктури, които желаят 

да се опитат да търгуват и да уреждат 

сделки с финансови инструменти под 

формата на криптоактиви. Пилотната 

уредба представлява т.нар. подход на 

„регулаторна лаборатория“ (или 

контролирана среда), който позволява 

временни дерогации от действащите 

правни норми с цел регулаторните 

органи да придобият опит с използването 

на технологията на децентрализираните 

регистри при пазарните инфраструктури, 

като същевременно се взимат мерки за 

защита срещу рисковете за 

инвеститорите, целостта на пазара и 

финансовата стабилност. Целта е да се 

даде възможност на дружествата да 

изпробват и научат повече за 

практическото прилагане на действащите 

норми. 

Законодателно предложение за 

оперативната устойчивост на цифровите 

технологии: край на кибератаките и 

засилване на надзора върху услугите, 

възлагани на външни изпълнители 

Технологичните дружества придобиват 

все по-голямо значение в сферата на 

финансовите услуги — както в качеството 

си на доставчици на информационни 

технологии за финансовите дружества, 

така и като самостоятелни доставчици на 

финансови услуги. Целта на предложения 

акт за оперативната устойчивост на 

цифровите технологии е всички 

участници във финансовата система да 

разполагат с необходимите предпазни 

механизми за ограничаване на 

кибератаките и другите рискове. 
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Предложеното законодателство ще 

изисква от всички дружества да 

проверяват, че са неуязвими за всякакви 

видове смущения и заплахи, свързани с 

информационните и комуникационни 

технологии (ИКТ). С предложението се 

въвежда и надзорна рамка за 

доставчиците на ИКТ, сред които са 

например доставчиците на услуги за 

изчисления в облак. 

 

Контекст 

Пакетът за цифровите финансови услуги 

се гради на извършената работа 

при плана за действие в областта на 

финансовите технологии от 2018 г. и на 

работата на Европейския парламент, 

европейските надзорни органи (ЕНО) и 

други експерти. При изготвянето на 

пакета за цифровите финансови услуги 

Комисията работи със заинтересованите 

страни и обществеността по няколко 

начина. Комисията организира кампания 

за популяризиране на цифровите 

финансови услуги, както и поредица от 

прояви със заинтересованите страни, 

които се проведоха в държавите членки и 

в Брюксел през пролетта на 2020 г. 

Комисията също така организира три 

обществени консултации, за да събере 

становища от широк кръг заинтересовани 

страни[1]. 

При малките плащания Директивата за 

платежните услуги 2 (ДПУ2) вече е 

съществена нормотворческа крачка. 

Въпреки това ДПУ2 ще бъде 

преразгледана през четвъртото 

тримесечие на 2021 г. и при 

необходимост — изменена, за да се 

подпомогне изпълнението на стратегията 

за малките плащания. През първата 

половина на 2020 г. Комисията лансира и 

обществена консултация по стратегията 

на ЕС за малките плащания. При 

определянето на действията на ЕС при 

малките плащания Комисията взе 

предвид отговорите на участниците в 

консултацията. 

За повече информация 

Препратки към днешния пакет 

Въпроси и отговори 

Информационен документ 

___________________________________

  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6793c578-22e6-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1685
https://ec.europa.eu/info/files/200924-digital-finance-factsheet_en
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Върховенство на закона: 

първи годишен доклад 

относно ситуацията с 

върховенството на закона в 

Европейския съюз 

 

Европейската комисия публикува първия 

Доклад относно върховенството на 

закона, обхващащ целия ЕС. Докладът 

включва информация от всяка държава 

членка и обхваща както положителните, 

така и отрицателните събития в целия ЕС. 

Той показва, че много държави членки 

имат високи стандарти в областта на 

върховенството на закона, но и че в ЕС 

съществуват сериозни 

предизвикателства в тази област. В него 

се отчитат също така съответните 

промени, произтичащи от извънредните 

мерки, предприети от държавите членки 

поради кризата с коронавируса. 

Докладът обхваща четири основни 

стълба, силно свързани с върховенството 

на закона: националните правосъдни 

системи, уредбата за борба с 

корупцията, плурализма и свободата на 

медиите и други институционални 

въпроси, свързани с принципа на 

взаимозависимост и 

взаимоограничаване на властите, които 

са от съществено значение за наличието 

на ефективна система на демократично 

управление.  

Целта на новия Доклад относно 

върховенството на закона е да се обогати 

съществуващият инструментариум на ЕС с 

нов инструмент за превенция и да се 

предизвика приобщаващ дебат и 

изграждане на култура на върховенство 

на закона в целия ЕС. Докладът следва да 

помогне на всички държави членки да 

проучат възможностите за преодоляване 

на предизвикателствата, за извличане на 

поуки от опита на другите страни и да 

покаже как върховенството на закона 

може да бъде допълнително укрепено 

при пълно зачитане на националните 

конституционни системи и традиции. 

Председателят на Европейската комисия 

Урсула фон дер 

Лайен заяви: „Върховенството на 

закона и споделените ни ценности са 

основата на нашите общества. Те са 

част от нашата обща идентичност 

като европейци. Върховенството на 

закона защитава хората от правото на 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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силния. Въпреки че в ЕС имаме много 

високи стандарти в областта на 

върховенството на закона, 

съществуват и редица 

предизвикателства. Европейската 

комисия ще продължи да работи с 

националните органи за намирането на 

решения, които да гарантират 

ежедневните права и свободи на 

хората.“ 

Заместник-председателят по въпросите 

на ценностите и прозрачността 

Вера Йоурова заяви: „Днес ние 

запълваме съществен пропуск в нашия 

инструментариум в областта на 

върховенството на закона. В новия 

доклад за първи път се прави преглед на 

всички държави членки по еднакъв 

начин, за да бъдат установени 

тенденциите в областта на 

върховенството на закона и да се 

помогне за предотвратяването на 

появата на сериозни проблеми. Всеки 

гражданин заслужава да има достъп до 

независими съдии, да се радва на 

свободни и плуралистични медии и да 

бъде уверен, че основните му права се 

зачитат. Само тогава можем да се 

наречем истински Съюз от 

демокрации.“ 

Комисарят по въпросите на правосъдието 

и потребителите 

Дидие Рейндерс заяви: „Новият Доклад 

относно върховенството на закона 

поставя началото на открит и редовен 

диалог с всяка държава членка, като по 

този начин можем да споделяме добри 

практики и да предотвратяваме 

проблемите, преди те да са се 

затвърдили. Целта е да се изгради 

истинска култура на върховенство на 

закона в целия Европейски съюз и да се 

предизвика истински дебат на 

национално равнище и на равнище ЕС.“ 

Основни констатации относно 

ситуацията на върховенството на закона 

в държавите членки 

1. Правосъдни системи 

Редица държави членки предприемат 

реформи за укрепване на независимостта 

на съдебната власт и намаляват на 

влиянието на изпълнителната или 

законодателната власт върху нея. Това 

включва и държави членки, в които 

независимостта на съдебната власт по 

традиция се смята за голяма или дори 

много голяма. Специфичните за 

отделните държави оценки показват, че 

независимостта на съдебната власт 

продължава да буди притеснения в 

определени държави членки, някои от 

които доведоха до производства за 

установяване на нарушения или до 

процедури по член 7, параграф 1 от ДЕС. 

Осигуряване на подготвеността на 
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правосъдните системи за цифровата ера 

също представлява предизвикателство за 

целия ЕС, а настоящата пандемия е 

допълнителен стимул за ускоряване на 

необходимите реформи, свързани с 

цифровизацията. 

2. Уредба за борба с корупцията 

Няколко държави членки са приели 

всеобхватни стратегии за борба с 

корупцията, докато други са в процес на 

изготвяне на такива стратегии. 

Ефективното им прилагане и 

мониторингът продължават да бъдат от 

ключово значение, за да се гарантира 

напредък. Много държави членки също 

така са предприели или предвиждат 

предприемането на мерки за укрепване 

на уредбата им, отнасяща се до 

предотвратяването на корупцията и до 

въпросите, свързани с почтеността, а 

някои държави членки са приели мерки 

за укрепване на капацитета на системата 

за наказателно правосъдие за борба с 

корупцията. От друга страна, 

ефективността на наказателните 

разследвания, наказателното 

преследване и постановяването на 

присъди по дела за корупция, 

включително за корупцията по високите 

етажи на властта, все още е 

проблематична в няколко държави 

членки. 

3. Свобода и плурализъм на медиите 

Гражданите на ЕС като цяло се радват на 

високи стандарти за свобода и 

плурализъм на медиите. Особено по 

време на пандемията от коронавирус 

медиите доказаха, че играят важна роля в 

борбата с дезинформацията. Въпреки 

това в доклада се изразяват притеснения 

относно ефективността и наличието на 

подходящи ресурси, както и относно 

рисковете от политизиране на медийните 

органи в някои държави членки. В 

оценките на някои държави освен това са 

отбелязани случаи, в които са изразени 

сериозни притеснения по повод на 

политическия натиск върху медиите. 

Накрая, в редица държави членки 

журналисти и други лица, работещи в 

медиите, са обект на заплахи и 

нападения, свързани с работата им, 

въпреки че някои държави също така са 

разработили практики и са създали 

структури и мерки за подкрепа и защита 

на журналистите. 

4. Взаимозависимост и 

взаимоограничаване на 

институциите 

Принципът на взаимозависимост и 

взаимоограничаване на институциите 

стои в основата на върховенството на 

закона и гарантира, че властническите 

правомощия, упражнявани от всеки 
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държавен орган, подлежат на 

демократичен надзор. В редица държави 

членки са започнати конституционни 

реформи с цел укрепване на 

механизмите за взаимосвързаност и 

взаимоограничаване на институциите. 

Множество държави членки са въвели 

също така системни политики за 

приобщаване на заинтересованите 

страни и за гарантиране на това, че 

структурните реформи са резултат от 

широки обществени обсъждания. 

Същевременно докладът показва, че 

прекомерното прибягване до 

приемането на законодателство по 

ускорена процедура и на извънредно 

законодателство може да породи 

притеснения за върховенството на 

закона. В целия ЕС гражданското 

общество продължава да бъде ключов 

фактор за защитата на върховенството на 

закона и в повечето държави членки 

съществува благоприятна и подкрепяща 

среда за гражданското общество. 

Съществуват обаче примери за 

гражданско общество, натъкващо се на 

сериозни предизвикателства в някои 

държави членки в резултат на 

законодателни актове, ограничаващи 

достъпа до чуждестранно финансиране, 

или кампании за оклеветяване. 

Извънредни мерки, предприети в 

контекста на коронавируса 

Пандемията все още не е отминала и в 

редица държави членки все още се 

прилагат извънредни мерки или 

извънредно положение. В доклада се 

посочват някои от въпросите, повдигнати 

в рамките на националните дебати и 

правната и политическата реакция на 

кризата. Например промяната или 

спирането на действието на обичайните 

национални механизми за 

взаимозависимост и 

взаимоограничаване на властите може да 

постави особени предизвикателства пред 

върховенството на закона. 

Същевременно има няколко добри 

примера, при които решенията на 

националните съдилища или участието 

на омбудсмана са оказали положително 

въздействие върху предприетите 

извънредни мерки. Комисията ще 

продължи да извършва мониторинг до 

постепенното премахване на 

извънредните мерки. 
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Следващи стъпки 

Докладът относно върховенството на 

закона ще допринесе за провеждането на 

по-широкия дебат относно 

върховенството на закона на европейско 

и национално равнище. Комисията се 

надява да си съдейства с Европейския 

парламент и Съвета по въпросите на 

върховенството на закона и смята, че този 

доклад съставлява солидна основа за по-

нататъшната междуинституционална 

работа. 

Комисията също така приканва 

националните парламенти и 

националните органи да обсъдят 

доклада, включително неговите глави по 

държави, и да потърсят подкрепа един от 

друг, като израз на насърчение за 

продължаване на реформите и приемане 

на европейската солидарност. 

Съответните заинтересовани страни на 

национално равнище и на равнище ЕС 

също следва да бъдат приобщени. 

Като се опира на резултатите от диалога 

около изданието от 2020 г. на Доклада и 

на опита, придобит през първата година 

от функционирането на европейския 

механизъм за върховенството на закона, 

Комисията ще започне да подготвя 

доклада за 2021 г. и ще поддържа 

импулса за повишаване на устойчивостта 

на върховенството на закона в нашите 

демокрации. 

Контекст 

Първият ежегоден Доклад относно 

върховенството на закона е една от 

основните инициативи в Работната 

програма на Комисията за 2020 г. и е част 

от всеобхватния европейски механизъм 

за върховенството на закона, обявен 

в Политическите насоки на 

председателя Фон дер Лайен. Той е 

резултат от тесен диалог с националните 

органи и заинтересованите страни и 

обхваща всички държави членки по 

обективен и безпристрастен начин. 

Качествената оценка, извършена от 

Комисията, поставя акцента върху 

значими събития от януари 2019 г. насам 

и осигурява съгласуван подход чрез 

прилагане на една и съща методика към 

всички държави членки, като в същото 

време отчита по пропорционален начин 

събитията. 

Докладът е част от новия ежегоден цикъл 

за върховенството на закона — 

механизмът за върховенството на закона. 

Механизмът е ежегоден цикъл за 

утвърждаване на върховенството на 

закона и за предотвратяване на 

появяването на нови или 

задълбочаването на съществуващи 

проблеми в тази област. Целта е да се 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_bg_1.pdf
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постави акцент върху подобряването на 

разбирането и осведомеността по 

въпроси и значими събития, както и да 

бъдат установени проблемите в областта 

на върховенството на закона и да се 

помогне на държавите членки да намерят 

решения със сътрудничеството на 

Комисията и другите държави членки, 

както и на заинтересованите страни, 

включително Венецианската комисия. 

Целта на механизма е превантивна. Той е 

различен от другите елементи от 

инструментариума на ЕС в областта на 

върховенството на закона и не заменя 

основаните на Договора механизми, чрез 

които ЕС реагира на по-сериозни 

проблеми, свързани с върховенството на 

закона в държавите членки. Тези 

инструменти включват производствата за 

установяване на нарушения и 

процедурата за защита на 

основополагащите ценности на Съюза по 

член 7 от Договора за Европейския съюз. 

Този механизъм е различен и от 

предложената процедура за обвързване 

на бюджета с условия, чиято цел е да се 

защити бюджетът на ЕС в ситуации, в 

които финансовият интерес на Съюза 

може да е изложен на риск поради 

широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в 

дадена държава членка. 

 

За повече информация 

Доклад относно върховенството на 

закона за 2020 г. — ситуация в областта на 

върховенството на закона в Европейския 

съюз 

Доклад относно върховенството на 

закона за 2020 г. — глави по държави 

Доклад относно върховенството на 

закона за 2020 г. — информационен 

документ 

Инструментариум на ЕС в областта на 

върховенството на закона — 

информационен документ 

Доклад относно върховенството на 

закона за 2020 г. — въпроси и отговори 

Уебсайт, посветен на Доклада относно 

върховенството на закона за 2020 г. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1757
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1757
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report/2020-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report/2020-rule-law-report_en
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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

