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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен 
център към Търговско-промишлена палата - Враца 

брой 01, 2019 год. 

„ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА“ ЗА 2019 Г.: ПЛОВДИВ И МАТЕРА 

От 1 януари 2019 г. в продължение на една година Пловдив (България) и Матера (Италия) ще носят званието „Европейска 
столица на културата“.  

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Програмите за Плов-
див и Матера показват как тези градове виждат своето бъдеще и бъдещето на Европа, като същевременно честват своето 
изключително многовековно наследство. Инициативата „Европейска столица на културата“ обединява хората и акцентира 
върху ролята на културата за изграждането на европейска идентичност.Двата града ще помогнат да се осигури дългосрочно 
въздействие на миналогодишната успешна инициатива „Европейска година на културното наследство“ , която показа как кул-

турата може да преобрази нашите градове и региони. Желая на Пловдив и Матера много успех през следващата година.“ 

Пловдив е първият български град, който е избран за „Европейска столица на културата“. С пълна програма под надс-
лов „Заедно“2019 година ще донесе нови възможности за региона и международна видимост за града. Над 300 проекта бяха орга-
низирани в Пловдив, в южния централен регион на България, както и в градовете Варна, София и Велико Търново, включително 
фестивали и проекти на местно равнище около теми, свързани с характерните особености на Пловдив, неговата история, културно 
наследство, както и с предизвикателствата, пред които е изправен градът. Посетителите на града ще могат да избират измежду мно-
жество събития — от различни изложби, чрез които могат да се запознаят с кирилицата, до съвместни театрални продукции с други 
страни от Западните Балкани и ромските и турските общности. Тържествата по откриването ще се проведат от 11 до 13 януари и ще 
включват редица събития на открито и на закрито — в това число музикално и танцово представление и светлинно шоу вечерта на 
12 януари. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел ще присъства на официалната 

церемония на 12 януари. 

Програмата за Матера беше организирана под надслов „Отворено бъдеще“, като в центъра ѝ ще бъдат социалното и културното 
приобщаване и съвместните иновации. По-важните събития включват „Ars Excavandi“ — съвременен поглед върху историята и кул-
турата на подземната архитектура, „Ренесансът: нов прочит“ — пътешествие през артистичното минало на Базиликата и Апулия, и 
„Поезия на числата“ — изложба, посветена на централната роля на математика в работата на хората на изкуството през вековете. 
Също така Матера ще организира първото открито представление на операта „Селска чест“ в сътрудничество с театър „Сан Карло“, 
както и 27 проекта, разработени с местните творчески общности и с партньори от Европа. Тържествата по откриването ще се прове-
дат на 19 и 20 януари и ще включват участие на 2 000 музиканти от всички села в региона на Базиликата и много други части на Ев-

ропа. Комисар Наврачич ще присъства на официалната церемония на 19 януари. 

Контекст 

Мелина Меркури — тогавашният гръцки министър на културата —, постави началото на инициативата „Европейска столица на култу-
рата“ през 1985 г. Междувременно тя се превърна в една от най-ярките културни инициативи в Европа. Градовете се подбират въз 
основа на културна програма, която трябва да има силен европейски аспект, да стимулира участието и активната ангажираност на 

жителите на въпросния град и да допринася за дългосрочното развитие на града и на съответния регион. 

Званието „Европейска столица на културата“ представлява и отлична възможност за градовете да променят своя имидж, да бъдат 
забелязани на световната карта, да привлекат повече туристи и да преосмислят своето развитие през призмата на културата. Това 
звание има дългосрочно въздействие не само в културно, но и в социално и икономическо отношение както за града, така и за регио-

на, в който се намира той. 

През 2018 г. Валета в Малта и Леуварден в Нидерландия бяха Европейски столици на културата. След Пловдив и Матера през 
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2019 г. следващите „Европейска столица на културата“ ще бъдат Риека (Хърватия) и Голуей (Ирландия) през 2020 г., Тимишоара 
(Румъния), Елевсина (Гърция) и Нови Сад (Сърбия, страна кандидатка) през 2021 г., Еш (Люксембург) и Каунас (Литва) през 2022 г. и 

Веспрем в Унгария (препоръчан) през 2023 г. 

За повече информация 

Plovdiv2019 – Европейска столица на културата 

#Plovdiv2019 

Matera 2019 – Европейска столица на културата 

#Matera2019 

„Европейски столици на културата“ — информационен документ 

Брошура „Европейски столици на културата“ — Тридесет години постижения“ 

 
СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ СА ОСНОВНИЯТ ДОСТАВЧИК НА СЕМЕНА ОТ СОЯ ЗА ЕВРОПА: ВНОСЪТ ИМ Е СКОЧИЛ СЪС 112 % 

В сравнение със същия период през предходната година вносът на семена от соя от САЩ в Европейския съюз се е увели-
чил със 112 % през текущата пазарна година (юли—декември 2018 г.). С дял от 75 % от вноса на семена от соя в ЕС Съедине-
ните щати продължават да бъдат най-големият доставчик за Европа.  

Що се отнася до Европа, тя продължава да бъде водещата дестинация за износа на семена от соя от САЩ (28 %), следвана 
от Аржентина (10 %) и Мексико (9 %).  

Това е част от изпълнението на съвместната декларация, договорена между председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 
2018 г. В съвместната декларация двете страни постигнаха съгласие да се увеличи търговията в няколко области и по отношение на 
няколко вида продукти, по-конкретно семената от соя. Поради това Европейската комисия редовно публикува данни за вноса в 
ЕС.Последните значителни промени през втората половина на 2018 г. допринасят за затвърждаване на водещата позиция на САЩ 
като доставчик на семена от соя за ЕС през цялата календарна година, с голяма преднина пред Бразилия, традиционният основен 
доставчик на Европа. През 2018 г. (от януари до декември) 50 % от вноса на Европа беше с произход от САЩ, а 36 % — от Бразилия 
(37 % през 2017 г.).Европейският внос на семена от соя от САЩ ще се увеличава още повече след решението на Европейската коми-

сия да стартира процеса за разрешаване на използването на семена от соя от САЩ за биогорива.  

От доклада е видно следното: 

• В сравнение с първите 27 седмици на пазарната 2017 година (от юли до декември) вносът в ЕС на семена от соя от Съедине-

ните щати се е увеличил със 112 % на 5 181 833 тона; 

• По отношение на общия внос в ЕС на семена от соя пазарният дял на САЩ понастоящем е 74,5 % в сравнение с 39 % за 

същия период през миналата година. Това дава на САЩ значителна преднина пред Бразилия (19 %), вторият основен достав-

чик на ЕС, следвана от Канада (2 %), Украйна (1,6 %) и Парагвай (1 %). 

През декември 2018 г. Европейската комисия започна обществена консултация относно решението за разрешаване на използването 
на семена от соя от САЩ за биогорива в Европа. Според оценката на Комисията, т.нар. „U.S. Soybean Sustainability Assurance Proto-
col“, предоставен от износителите на соя от САЩ, отговаря на задължителните изисквания за устойчивост, определени в законода-

телството на ЕС за тяхната употреба в биогорива. 

Проектът на решение за изпълнение е публикуван за предоставяне на обратна информация до 16 януари на уебсайта за по-добро 
регулиране и следва да бъде приет през следващите седмици, позволявайки на американските износители допълнително да дивер-
сифицират своите европейски пазари, като така същевременно допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на енергията 

от възобновяеми източници. 

Контекст 

ЕС внася около 14 милиона тона семена от соя годишно като източник на протеини за изхранване на животните ни, включително 
пилета, свине и едър рогат добитък, както и за производството на мляко. Със своите конкурентоспособни цени семената от соя от 

САЩ се оказват много привлекателен вариант за фураж за европейските вносители и потребители. 

Данните, включени в публикувания доклад за семената от соя, са получени от Обсерваторията на ЕС за наблюдение на пазара на 
посевни култури, която Европейската комисия стартира през юли 2017 г. с цел споделяне на пазарни данни и краткосрочни анализи, 

за да се гарантира по-голяма прозрачност. 

За повече информация 

Съвместна декларация на ЕС и САЩ 

Доклад за търговията със семена от соя между ЕС и САЩ 

Обсерватория на ЕС за наблюдение на пазара на посевни 

култури 

Приложение 

https://plovdiv2019.eu/bg
https://twitter.com/Plovdiv2019?lang=en
https://www.matera-basilicata2019.it/en/
https://twitter.com/Matera2019
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ecoc-fact-sheet.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/30-years-brochure_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4701_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6384418_bg
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6384418_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_bg
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cereals/trade/soya-import-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_bg
https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/crops_bg
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КОМИСИЯТА ОТКРИВА ДЕБАТ ЗА ПОСТЕПЕННО ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПО-ЕФЕКТИВЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН ПРОЦЕС НА ВЗЕ-

МАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС 

Комисията започна дебат относно реформата на процеса на вземане на решения в областта на данъчната политика на ЕС, 
при който понастоящем се изисква единодушието на държавите членки. Често постигането на единодушие е невъзможно 
при важни инициативи в данъчното законодателство и това може да доведе до скъпоструващи отлагания във времето или 
до варианти на политика, които не са оптимални. 

В публикуваното Съобщение се предлага „пътна карта“ за постепенно и целенасочено преминаване към гласуване с квалифицирано 
мнозинство в рамките на обикновената законодателна процедура за някои аспекти на общата политика на ЕС в областта на данъчно-

то облагане, каквато е практиката при повечето политики на ЕС. Тази възможност е предвидена в Договорите на ЕС. 

При гласуване с квалифицирано мнозинство държавите членки биха могли да постигнат по-бързи, по-ефективни и по-демократични 
компромисни решения по въпроси на данъчното облагане, като по този начин ще се разгърне пълният потенциал на политиката в 
тази област. Освен това чрез обикновената законодателна процедура решенията в данъчната област ще се обогатят с конкретните 

идеи от Европейския парламент и съответно ще бъдат по-представителни и отчитащи в по-голяма степен мненията на гражданите. 

Комисията не предлага никакви промени в компетенциите на ЕС в областта на данъчното облагане или в правата на държавите 
членки да определят по свое усмотрение ставките на подоходния данък за физическите лица или корпоративните данъчни ставки. 
Целта е да се позволи на държавите членки да упражняват по-ефективно своя вече обединен суверенитет, за да намират по-бързо 

решения на общите предизвикателства. 

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер, който в неотдавнашната си реч за състоянието на Съюза призова да се премине към 
гласуване с квалифицирано мнозинство в областта на данъчното облагане, заяви: „Нашите все по-глобализирани икономики се нуж-
даят от модерни и амбициозни данъчни системи. Оставам твърдо зад преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство и 

по-силен глас за Европейския парламент относно общото бъдеще на данъчното облагане в нашия Съюз.“ 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „ЕС има 
своята роля в данъчната политика още от създаването на Общността преди шест десетилетия. Ако единодушието при вземането на 
решения в тази област от шест държави членки през 50-те години на ХХ век е било логично, то днес това вече е неуместно. Правило-
то за вземане на решение с единодушие в областта на данъчното облагане все повече изглежда като политическа отживелица, проб-
лематично е от правна гледна точка и има неблагоприятен ефект върху икономиката. Напълно съм наясно колко чувствителна е тази 

тема, но това не трябва да означава, че обсъждането е немислимо. Нега днес да започнем този дебат.“ 

Заради правилото за единодушие някои ключови предложения за растежа, конкурентоспособността и справедливостта в рамките на 
единния пазар бяха блокирани в продължение на години. В същото време към момента демократично избраният Европейски парла-

мент има единствено консултативна роля в процеса на вземане на решения. 

Изложеният подход ще генерира нова динамика и ще съживи процеса на вземане на решения в тази област в момент, в който бъде-
щето на данъчното облагане се е превърнало в наболял проблем за международната общност. С отстраняването на трудностите, 
произтичащи от настоящата рамка, ще се утвърди репутацията на ЕС като световен лидер в разработването на реалистични реше-

ния за данъчната политика в отговор на предизвикателствата на 21-ви век.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
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В съобщение Комисията призовава ръководителите на ЕС, Европейския парламент и другите заинтересовани страни да вземат под 
внимание възможността за постепенно, четириетапно преминаване към вземането на решения, основаващи се на квалифицирано 

мнозинство, както е посочено по-долу (за повече подробности вж. също информационния документ): 

На етап 1 държавите членки следва да се споразумеят да се премине към вземане на решения чрез гласуване с квалифицирано 
мнозинство, когато става дума за мерки, които подобряват сътрудничеството и взаимопомощта между тях в борбата с данъчните 
измами, укриването на данъци, както и за административни инициативи за предприятията в ЕС, напр. хармонизираните задължения 
за докладване. Тези мерки обикновено се приветстват от всички държави членки, но често тяхното прилагане се блокира по причи-

ни, които не са свързани с разглежданите проблеми. 

На етап 2 ще се въведе гласуването с квалифицирано мнозинство като полезен инструмент за утвърждаването на мерки, с които 
данъчното облагане подпомага изпълнението на други управленчески цели, като например борбата с изменението на климата, 

опазването на околната среда и подобряването на общественото здраве. 

В съобщение се препоръчва държавите членки да се споразумеят своевременно за постигането на решение за разработване на 

етапи 1 и 2. 

Използването на гласуване с квалифицирано мнозинство на етап 3 би спомогнало за модернизирането на вече хармонизирани 
правила на ЕС, като например тези за ДДС и за акцизите. По-бързото вземане на решения в тези области ще позволи на държавите 
членки да бъдат „в крак“ с най-новите технологични разработки и промени на пазара, което е от полза както на държавно равнище, 

така и на равнище предприятия.  

Етап 4 ще позволи преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за големи проекти в данъчната област, като напри-
мер общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и новата система за данъчно облагане на цифро-
вата икономика, които са крайно необходими за гарантиране на справедливо и конкурентно данъчно облагане в ЕС. По-специално, 

въвеждането на ОКООКД все още напредва твърде бавно заради необходимостта от единодушие. 

В съобщение на Комисията се предлага държавите членки да се насочат към етапи 3 и 4 до края на 2025 г. 

Действията в посочените области са възможни съгласно т.нар. „клауза за преход“ (член 48, параграф 7 от ДЕС) в Договорите за ЕС, 
която позволява преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство и обикновената законодателна процедура при опреде-

лени обстоятелства. Не е необходима промяна в Договора за ЕС. 

Следващи стъпки 

Комисията призовава държавите членки, Европейския парламент и всички заинтересовани страни да се включат конструктивно в 
дебата за гласуването с квалифицирано мнозинство по въпросите на данъчната политика на ЕС, както и да разработят своевреме-

нен и прагматичен подход за неговото използване. 

По-специално, ръководителите на ЕС се приканват да одобрят пътната карта и да предприемат навременни решения относно из-

ползването на съответните правни разпоредби, предвидени в Договорите. 

За повече информация 

Съобщение Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС 

Въпроси и отговори Постепенно обновяване на подхода към процеса на вземане на решения в данъчната политика на ЕС — въпро-

си и отговори 

Информационен документ 

Документ на Европейския център за политическа стратегия относно „клаузите за преход“ 

 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПОЗИЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА INVESTEU 

Европейската комисия приветства вота на Европейския парламент, при който се постигна съгласие по позицията на Парла-
мента относно предложената програма InvestEU, целяща да насърчи частните и публичните инвестиции в Европа в следва-
щия дългосрочен бюджет на ЕС.  

Гласуването бележи важна стъпка към създаването на програма, която ще обедини под един покрив финансовите инструменти на 
ЕС за инвестиции в Европейския съюз и ще отключи инвестиции от най-малко 650 милиарда евро. Сега Комисията призовава дър-

жавите членки бързо да приемат позицията си, за да могат да започнат обсъжданията между трите институции. 

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 
каза: „Европа се нуждае от повече инвестиции за стимулиране на работните места, иновациите и уменията. Чрез InvestEU 
новаторският модел на Плана за инвестиции прави стъпка напред, като обхваща целия набор от програми на ЕС за финанси-
ране, улеснявайки достъпа до финансиране и поставяйки по-голям акцент върху действията в областта на климата, социал-
ното приобщаване и сближаването. След гласуването на Парламента е важно да се запази набраната инерция. Държавите 

членки трябва да последват бързо.“ 

Предложението на Комисията за InvestEU се основава на успеха на Плана за инвестиции за Европа — плана „Юнкер“ — който след 
създаването си вече мобилизира инвестиции в размер над 371 милиарда евро. Чрез предоставянето на гаранция от бюджета на ЕС 
в размер на 38 милиарда евро за подкрепа на инвестициите фондът InvestEU ще привлече публични и частни ресурси за стимули-

ране на инвестициите в целия ЕС през бюджетния период 2021—2027 г. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_bg.htm
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_passerelles_2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-224_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-224_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/15_01_2019_qmv_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_brief_passerelles_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
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Фондът InvestEU е обусловен от изискванията на политиката и ще подкрепи четири основни области: устойчива инфраструктура; 

научни изследвания, иновации и цифровизация; малки и средни предприятия и социални инвестиции и умения. . 

Създаването на работни места, увеличаването на инвестициите и постигането на устойчив икономически растеж бе приоритет номер 
едно на председателя Жан-Клод Юнкер, откакто Комисията встъпи в длъжност през ноември 2014 г. InvestEU ще обедини в една-
единствена структура всички финансови инструменти, с които понастоящем разполага ЕС, за да подкрепя инвестициите. Това ще 

направи финансирането на инвестиционни проекти от страна на ЕС по-лесно за достъп и по-ефективно. 

Освен от фонда InvestEU програмата ще се състои и от консултантския център InvestEU и портала на InvestEU и ще продължи да 
предоставя съобразена с нуждите подкрепа на организаторите на проекти, както и лесен достъп до готови за изпълнение проекти за 

потенциалните инвеститори. 

За повече информация 

Съобщение за медиите: Програмата InvestEU ще стимулира растежа, работните места и иновациите в Европа 

Информационна бележка: Програма InvestEU — въпроси и отговори 

Пакет на политиката InvestEU  

Информационен документ: Какво представлява InvestEU? 

Информационен документ: InvestEU – какво ще се финансира? 

Предложение за регламент за създаване на програма InvestEU 

Бюджет на ЕС за бъдещето 

Следете съобщенията на заместник-председателя Катайнен в Twitter: @jyrkikatainen 

Следете InvestEU в Twitter: #InvestEU 

 

ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР: ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ОТ ЕС СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОБМЕН НА ПУБЛИЧНИ ДАННИ 

 

Преговарящите лица от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Комисията постигнаха съгласие по преработена директива, 
която ще улесни достъпа до данни от обществения сектор и повторната им употреба.  

Данните са горивото, което задвижва навлизането на редица цифрови продукти и услуги. Осигуряването на широко и 

свободно достъпни висококачествени данни с голяма добавена стойност от публично финансирани услуги е ключов 

фактор за ускоряване на европейските иновации в силно конкурентни области, като например изкуствения интелект, 

които се нуждаят от достъп до големи масиви от висококачествени данни. 

Като действа в пълно съответствие с приетия от ЕС Общ регламент относно защитата на данните, новата Директива 

относно свободно достъпните данни и информацията в обществения сектор (ИОС) (обхващаща например от аноними-

зирани лични данни относно потреблението на енергия до информация от общ характер относно равнището на обра-

зование или грамотност на отделна държава) актуализира нормативната рамка, която урежда условията, при които 

данни от обществения сектор могат да се предоставят за повторна употреба, като се акцентира върху растящите 

масиви от висококачествени данни, с които понастоящем разполагаме. 

Заместник-председателят по въпросите 

на цифровия единен пазар Анд-

рус Ансип заяви: „Данните играят все 

по-жизненоважна роля за съвременна-

та икономика и отключването на потен-

циала на свободно достъпните данни 

може да доведе до значителни социал-

но-икономически ползи. Очаква се об-

щата пряка икономическа стойност на 

информацията от обществения сектор и 

данните от публични предприятия да 

нарасне от 52 милиарда евро през 

2018 г. на 194 милиарда евро до 

2030 г. Договорените нови правила са 

гаранция, че ще можем да се възполз-

ваме в най-голяма степен от този рас-

теж.“ 

Комисарят по въпросите на цифровата 

икономика и цифровото общество Ма-

рия Габриел подчерта: „Данъкоплатецът 

вече е платил за генерираните в общес-

твения сектор данни.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_bg
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
https://twitter.com/jyrkikatainen
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive
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По-свободната повторна употреба на тези данни ще се отрази благоприятно на европейската икономика, основана на 

данни, и ще подпомогне въвеждането на нови иновативни продукти и услуги, например в областта на изкуствения 

интелект. Но освен икономическия аспект, свободно достъпните публични данни са също важен фактор за демокра-

тичните процеси и обществото ни, тъй като увеличават прозрачността и спомагат за провеждането на обществен де-

бат, основан на факти.“ 

Като част от политиката на ЕС за свободно достъпни данни бяха въведени правила, насърчаващи държавите членки 

да улесняват повторната употреба на данни от обществения сектор при минимални или никакви правни, технически и 

финансови ограничения. От въвеждането им за първи път през 2003 г. обаче цифровият свят претърпя драстична про-

мяна. 

Какво обхващат новите правила? 

• Информацията от обществения сектор, достъпът до която е разрешен съгласно националните правила за достъп 

до документи, може по принцип да бъде свободно използвана повторно. Обществените органи ще могат да на-

лагат такса, по-голяма от пределните разходи за повторно използване на техните данни, само в много ограни-

чени случаи. Това ще позволи повече МСП и стартиращи предприятия да навлязат на нови пазари, предоста-

вяйки основани на данни продукти и услуги. 

• Особено внимание ще бъде обърнато на наборите от данни с висока добавена стойност, като например статис-

тическите или геопространствените данни. Те имат голям търговски потенциал и могат да ускорят появата на 

широк спектър от информационни продукти и услуги с добавена стойност. 

• Публичните дружества в сектора на транспорта и комуналните услуги генерират ценни данни, достъпът до които 

е уреден от различни национални или европейски разпоредби. Когато повторната употреба на тези данни е 

разрешена обаче, тези дружества вече ще попадат в приложното поле на Директивата относно свободно дос-

тъпните данни и информацията в обществения сектор, т.е. ще трябва да спазват принципите на директивата и 

да осигурят използването на подходящи формати и методи за разпространение на информацията, като същев-

ременно могат да налагат приемливи такси за покриване на свързаните с това разходи. 

• Някои публични органи сключиха с частни компании сложни сделки с данни, които потенциално може да дове-

дат до това информацията, получена от обществения сектор, да се окаже „блокирана“. Ето защо ще бъдат въве-

дени предпазни механизми, увеличаващи прозрачността и ограничаващи възможностите за сключване на спо-

разумения, които предоставят на частни партньори изключителни права за повторна употреба на публични дан-

ни. 

• Наличието на повече данни, предоставяни в реално време чрез приложно-програмни интерфейси, ще позволи 

на дружествата, и най-вече на стартиращите предприятия, да разработват иновативни продукти и услуги, напр. 

приложения за мобилност. В обхвата на директивата попадат също публично финансираните научноизследова-

телски данни, по отношение на които държавите членки ще трябва да разработят политики за свободен достъп, 

като за всички регистри с такива данни ще се прилагат хармонизирани правила за повторно използване. 

Следващи стъпки 

Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва да приемат официално преразгледаните правила. След това държа-

вите членки ще трябва да ги въведат в своето право в рамките на две години, преди те да могат да влязат в сила. Ко-

мисията ще започне сътрудничество с държавите членки за установяване на наборите от данни с висока добавена 

стойност, които ще бъдат посочени в акт за изпълнение. 

Контекст 

Понастоящем повторното използване на данни, генерирани от публични органи (например правни, транспортни, ме-

теорологични, финансови и др.), за търговски и нетърговски цели е уредено с преразгледаната през 

2013 г. Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. 

На 25 април 2018 г. Комисията прие пакета за данните от 2018 г., налагащ за първи път съгласувана политическа 

рамка за различните видове данни (публични, частни, научни) чрез използването на разнообразни инструменти на 

политиката. Като част от този пакет Директивата за ИОС беше обект на обширни обществени консултации. Всяка пов-

торна употреба на лични данни съгласно Директивата относно свободно достъпните данни и информацията в общест-

вения сектор (ИОС) трябва да се осъществява при пълно зачитане на правата и задълженията по Общия регламент на 

ЕС относно защитата на данните. 

За повече информация: 

Съобщение за медиите: Данните в ЕС: Комисията увеличава усилията си за повишаване на достъпността и насърчава-

не на обмена на здравни данни 

Информационен документ: Изграждане на основана на данни икономика в ЕС   

Проучване на европейския пазар на данни 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sector-information
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-revision-directive-reuse-public-sector-information
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-revision-public-sector-information-psi-directive
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3364_bg.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-building-data-based-economy-eu-agreement-future-open-data-and-public-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy
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Европейски информационен и иновационен център Враца 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 

E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@cci-vratsa.org 

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по 

които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е 

задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.  

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 2REVIVE “ВТОРИ ШАНС ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ 

Третата партньорска среща  по проекта 2REVIVE се състоя на 10 и 11 януари в град Гауда, Холандия. Домакини на срещата бяха 
холандските партньори от In Dialogue. 
Срещата бе открита с преглед на предвидената програма 
от водещия партньор Avsi Polska и практическа информа-
ция от страна на домакините.  След това всяка от присъс-
тващите партньорски организации представи отчета за 
изпълнение на своята държава, а именно Полша, Бълга-
рия, Малта, Хърватска, Италия и Холандия. 
В последвалите дейности участниците имаха възможност 
да дискутират общото представяне, сътрудничеството и 
комуникацията помежду си. С прегледа на напредъка и 
разработването онлайн инструментариума за самооцен-
ка. Бяха обсъдени и планираните последващи действия 
за Наръчник за ментори и Наръчник втори шанс за успе-
шен бизнес. 
Като партньор за дейност 2, Европейски център за качест-
во ООД (България) e изготвил доклад за вътрешна и вън-
шна оценка и актуализация на управлението на качество-

то и ще предоставят подкрепа на партньорите в това отношение. 
Търговско-промишлена палата - Враца, като координатор на дейност 3 - Разпространението и експлоатацията на проекта, отчете 
разработения план за разпространение и експлоатация, създадените и приети рекламни материали, както и статуса на общото 
изпълнение на дейността. 
Партньорите планираха следващите стъпки по реализацията на проекта и събитието завърши с оценка и обобщение на срещата. 
Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява само и единствено виж-
данията на автора - ТПП-Враца и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в 
нея информация. 
  


