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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 05, 2018 год. 

БЮДЖЕТ НА ЕС: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА МОДЕРЕН БЮДЖЕТ ЗА СЪЮЗ, КОЙТО ЗАКРИЛЯ, ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ЗАЩИТАВА 

  
Той представлява честен отговор на днешната реалност, в която от Европа се очаква да играе по-голяма роля за осигуряването на 
сигурност и стабилност в един нестабилен свят, в момент, в който оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще остави значите-
лен недостиг на средства в бюджета ни. Днешното предложение отговаря на това двойно предизвикателство чрез намаляване на 
разходите, но и чрез осигуряване на нови ресурси. Финансирането на новите и основните приоритети на Съюза ще бъде запазено 
или увеличено, което неизбежно означава, че средствата за други области ще бъдат намалени. При толкова високи залози е време 
да действаме по отговорен начин. Поради това днешното предложение за бюджет е едновременно целенасочено и реалистично. 
Предложението на Комисията привежда бюджета на Съюза в съответствие с политическите ни приоритети, съгласно положителната 
програма, определена от председателя Жан-Клод Юнкер в обръщението му за състоянието на Съюза, произнесено на 14 септември 
2016 г., и одобрена от лидерите на ЕС-27 в Братислава на 16 септември 2016 г. и в Римската декларацията от 25 март 2017 г. Като 
се съсредоточава върху областите, в които Съюзът е в най-добра позиция да постига резултати, той е бюджет за една Европа, която 
закриля, предоставя възможности и защитава. 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Днес е решаващ момент за нашия Съюз. Новият бюджет предс-
тавлява възможност да оформим бъдещето си като нов и амбициозен Съюз от 27 държави, обединени от солидарност. С днешното 
предложение представяме прагматичен план за това как да постигнем повече резултати с по-малко ресурси. Икономическият подем 
ни дава глътка въздух, но не ни предпазва от необходимостта да направим икономии в определени области. Ще обезпечим доброто 
финансово управление чрез първия по рода си механизъм за принципите на правовата държава. Това е начинът да действаме отго-
ворно с парите на нашите данъкоплатци. Сега са наред да действат Парламентът и Съветът. Убеден съм, че трябва да се стремим 
да постигнем споразумение преди изборите за Европейски парламент следващата година“. 
Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Целта на това предложение за бюджет е да се 
осигури европейска добавена стойност. Инвестираме още повече в области, в които държавите членки не могат да действат самос-
тоятелно или в които е по-ефективно да се действа заедно — например научните изследвания, миграцията, граничния контрол и 
отбраната. И продължаваме да финансираме традиционните — но осъвременени — политики, като общата селскостопанска полити-
ка и политиката на сближаване, тъй като високият стандарт на селскостопанските ни продукти и изравняването на икономическото 
развитие на регионите са от полза за всички“. 
1. Целенасочен бюджет: осигуряване на ресурси, които са достатъчни за изпълнение на амбициите 
Европейският съюз от 27 държави е набелязал политическите си приоритети и сега се нуждае от ресурсите, с които да ги изпълни. 
Като цяло Комисията предлага дългосрочен бюджет на стойност 1,135 милиарда евро поети задължения (по цени от 2018 г.) [1] за 
периода от 2021 г. до 2027 г., което се равнява на 1,11 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 (вж. приложение 2; общ 
информационен документ). Това равнище на поетите задължения се равнява на 1,105 милиарда евро (или 1,08 % от БНД) плащания 
(по цени от 2018 г. [2]). Тази сума съдържа също включването в бюджета на ЕС на Европейския фонд за развитие — основния инст-
румент на ЕС за финансиране на сътрудничеството за развитие с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, който до 
този момент представлява междуправителствено споразумение. Като се вземе предвид инфлацията, този бюджет е сравним по раз-
мер с настоящия бюджет за периода 2014—2020 г. (включително с Европейския фонд за развитие). 

За да бъдат финансирани нови и неотложни приоритети, настоящите нива на финансиране ще трябва да бъдат увеличени. Ин-

вестирането сега в области като научните изследвания и иновациите, младите хора, цифровата икономика, управлението на грани-

ците, сигурността и отбраната ще допринесе за постигането на просперитет, устойчивост и сигурност в бъдеще. Например бюджетът 

за програма „Еразъм+“ и за Европейския корпус за солидарност ще бъде удвоен. 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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Същевременно Комисията разгледа критично въпроса в кои области могат да се направят икономии и да се подоб-
ри ефективността. Комисията предлага финансирането на общата селскостопанска политика и на политиката на сближаване да се 
намали умерено — и за двете политики с около 5 % — за да отразява новата реалност на Съюз с 27 държави. Тези политики ще бъ-
дат осъвременени, за да се гарантира, че могат да постигат същите резултати с по-малко ресурси и дори да подпомагат новите прио-
ритети. Например политиката на сближаване ще играе все по-важна роля за подкрепата на структурните реформи и — в дългосро-
чен план — интеграцията на мигрантите. 
Резултатът от тези промени ще намери израз в преразпределяне на бюджета, както и в съсредоточаване върху областите, в които 
бюджетът на ЕС може да донесе най-големи ползи. 
2. Модерен, опростен и гъвкав бюджет 
Бюджетът на ЕС е скромен в сравнение с размера на европейската икономика и на националните бюджети. При все това той може 
да допринесе в значителна степен за подобряване на живота на гражданите и предприятията — при условие че бъде инвестиран в 
области, в които Съюзът може да окаже по-голямо въздействие, отколкото публичните разходи на национално равнище и в които 
бюджетът може да осигури реална европейска добавена стойност. Примери за това са авангардните изследователски проекти, 
които обединяват най-добрите научни изследователи от цяла Европа, големите инфраструктури и проектите за цифрова трансфор-
мация, както и осигуряването на необходимите средства, с които Съюзът да закриля и защитава своите граждани. Това е абсолютно 
необходимо в съвременния бързо променящ се свят, в който Европа е изправена пред демографски предизвикателства, нестабил-
ност в съседните ѝ държави и много други неотложни въпроси, надхвърлящи националните граници. 
Поради това Комисията предлага модерен, опростен и гъвкав бюджет: 
Модерен характер: Новият Съюз от 27 държави се нуждае от нов, модерен бюджет, който показва, че Европа се е поучила от мина-
лото. Това означава допълнително намаляване на административната тежест за бенефициерите и управляващите органи чрез про-
мяна на правилата така, че да бъдат по-съгласувани — въз основа на единен правилник. Това означава също, че ще бъдат набеля-
зани по-ясни цели и че вниманието ще бъде съсредоточено в по-голяма степен върху изпълнението. Това ще улесни текущия конт-
рол и измерването на резултатите, както и внасянето на промени, когато са необходими. 
Опростеност: Структурата на бюджета ще бъде по-ясна и по-тясно обвързана с приоритетите на Съюза. Понастоящем средствата 
са разпръснати по прекалено много програми и инструменти — както в рамките на бюджета, така и извън него. Ето защо Комисията 
предлага броят на програмите да бъде намален с над една трета (от настоящите 58 на 37 в бъдеще), например чрез обединяване на 
разпокъсаните източници на финансиране в нови интегрирани програми и чрез радикално рационализиране на използването на фи-
нансовите инструменти, включително чрез фонда InvestEU. 
Гъвкавост: Последните предизвикателства — особено кризата с миграцията и с бежанците през 2015 г. — показаха ясно, че в насто-
ящия бюджет на ЕС е необходима повече гъвкавост, за да може да се реагира достатъчно бързо и ефективно. По тази причина пред-
ложението на Комисията включва по-голяма гъвкавост във и между програмите, увеличаване на средствата за инструментите за 
управление на кризи и създаването на нов Резерв на Съюза, предназначен за справяне с непредвидени събития и за реагиране на 
извънредни ситуации в области като сигурността и миграцията. 
3. Бюджетът на ЕС и принципите на правовата държава: добро финансово управление 
Важна новост в предложения бюджет е засилената връзка между финансирането от ЕС и спазването на принципите на правовата 
държава. Зачитането на принципите на правовата държава е съществена предпоставка за добро финансово управление и за ефек-
тивно финансиране от ЕС. Поради това Комисията предлага нов механизъм за защита на бюджета на ЕС от финансови рискове, 
свързани с всеобщи слабости в прилагането на принципите на правовата държава в държавите членки. Предложените нови инстру-
менти ще позволят на Съюза да спре, намали или ограничи достъпа до финансиране от ЕС по начин, който е пропорционален на 
естеството, тежестта и обхвата на слабостите в прилагането на принципите на правовата държава. Такова решение ще се предлага 
от Комисията и ще се приема от Съвета чрез гласуване с обратно квалифицирано мнозинство [3]. 
4. Бюджет на ЕС за силен и стабилен икономически и паричен съюз 
Стабилността на еврозоната е предпоставка за създаването на работни места, за растежа, за инвестициите и за социалната спра-
ведливост в Съюза като цяло. През декември 2017 г. в рамките на пътната си карта за задълбочаване на европейския икономически 
и паричен съюз Комисията определи по какъв начин новите бюджетни инструменти могат да бъдат разработени в рамките на публич-
ните финанси на ЕС, за да се подкрепи постигането на стабилна еврозона и доближаване към еврозоната. В новата многогодишна 
финансова рамка се предлагат два нови инструмента: 
- Нова Програма за подкрепа на реформите, която — с общ бюджет от 25 милиарда евро— ще оказва финансова и техническа 
подкрепа на всички държави членки за провеждането на приоритетни реформи, особено в контекста на европейския семестър. В 
допълнение към това Механизъм за сближаване ще предоставя специализирана подкрепа за държавите членки извън еврозоната, 
които се подготвят да се присъединят към общата валута. 
- Европейска функция за стабилизиране на инвестициите, която ще подпомогне запазването на равнищата на инвестициите в 
случай на големи асиметрични сътресения. Тя ще започне да функционира под формата на заеми „бек-ту-бек“ от бюджета на ЕС на 
стойност до 30 милиарда евро, съчетани с финансова помощ за държавите членки, предназначена за покриване на разходите за 
лихви. Заемите ще осигурят допълнителна финансова подкрепа в момент, в който публичните финанси бъдат поставени под натиск, 
а приоритетните инвестиции трябва да се запазят. 
5. Модерни източници на финансиране за бюджета на ЕС 
Новите приоритети се нуждаят от нови инвестиции. По тази причина Комисията предлага тези приоритети да бъдат финансирани 
чрез комбинация от свежи пари (приблизително 80 %), преразпределения на средства и икономии (приблизително 20 %). 
Въз основа на препоръките на Групата на високо равнище „Бъдещото финансиране на ЕС“ Комисията предлага съществуващото 
цялостно финансиране на системата на собствените ресурси да се модернизира и опрости, а източниците на приходи за бюджета да 
се диверсифицират. 
Нови източници за финансиране на дългосрочния бюджет 
Комисията предлага да се опрости настоящият собствен ресурс на базата на данъка върху добавената стойност (ДДС) и да се въве-
де кошница от нови собствени ресурси, обвързана с политическите ни приоритети. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_bg.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_en.pdf
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Предложената кошница от нови собствени ресурси включва: 
- 20 % от приходите от схемата за търговия с емисии; 
- изискуема ставка от 3 %, прилагана към новата обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (която ще бъде въ-
ведена постепенно, след като бъде прието необходимото законодателство); 
- национална вноска, която ще се начислява върху количеството нерециклирани отпадъци от пластмастови опаковки във всяка дър-
жава членка (0,80 евро на килограм). 
Тези нови собствени ресурси ще представляват около 12 % от общия бюджет на ЕС и могат да осигурят до 22 милиарда евро годиш-
но за финансиране на новите приоритети. 
Отстъпки 
- Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС дава възможност да се промени сложната система от отстъпки и дори „отстъпки върху 
отстъпките“. Комисията предлага да се премахнат всички отстъпки и да се намали от 20 % на 10 % сумата, която държавите членки 
задържат при събирането на митнически приходи (те са един от собствените ресурси) за бюджета на ЕС. Тези две мерки ще напра-
вят бюджета на ЕС по-прост и по-справедлив. 
- За да се избегнат резките и драстични увеличения на вноските на някои държави членки, Комисията предлага съществуващите 
отстъпки да се премахнат постепенно в продължение на период от пет години. 
Какво предстои? 
Въз основа на днешните предложения Комисията ще представи през идните седмици подробни предложения за бъдещите секторни 
финансови програми (вж. приложение 1). 
Решението за бъдещия дългосрочен бюджет на ЕС след това ще трябва да бъде прието от Съвета с единодушие, с одобрението на 
Европейския парламент. Спазването на нужните срокове е от решаващо значение. Преговорите по настоящия дългосрочен бю-
джет на ЕС се проточиха прекалено дълго. В резултат на това бяха забавени ключови финансови програми и бяха отложени проекти 
с реален потенциал за стимулиране на икономическото възстановяване. 
Ето защо следва да се даде най-висок приоритет на преговорите и да се постигне споразумение преди изборите за Европейски пар-
ламент и срещата на върха на 9 май 2019 г. в Сибиу. Комисията ще направи всичко по силите си, за да подпомогне бързото постига-
не на споразумение. 
За повече информация 
- Модерен бюджет за Европейски съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: Въпроси и отговори (2 май 2018 г.)  
- Информационни документи и правни текстове (2 май 2018 г.): 

• Съобщение, съдържащо приложение, в което се описва всяка програма 

• Регламент за многогодишната финансова рамка (2 май 2018 г.) 

• Регламент за изпълнението на бюджета в съответствие с принципите на правовата държава 

• Междуинституционално споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление 

• Решение за собствените ресурси, предложения за актове за изпълнение и свързан с тях работен документ на службите на 
Комисията 

• Регламент, регламент за изпълнение, изменение на Регламент № 1553/89 

• Окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от ДДС (Регламент (ЕИО, Евратом) 
№ 1553/89 на Съвета) 

• Работен документ на службите на Комисията относно прегледа на разходите  
- Основна информация, свързана с бюджета на ЕС за бъдещето — многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.)  
- Съобщение и информационни документи (съобщение за медиите, 14 февруари 2018 г.)  
- Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС (28 юни 2017 г.)  
[1] Изразена по текущи цени (с отчитане на инфлацията), тази сума се равнява на 1,279 милиарда евро поети задължения. 
[2] Изразена по текущи цени (с отчитане на инфлацията), тази сума се равнява на 1,246 милиарда евро плащания. 
[3] При гласуване с обратно квалифицирано мнозинство предложението на Комисията се счита за прието от Съвета, освен ако той 
вземе решение с квалифицирано мнозинство да го отхвърли. 
 

ПРОЛЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА — 2018 Г.: СИЛНИЯТ РАСТЕЖ СЕ ЗАПАЗВА НА ФОНА НА НОВИ РИСКОВЕ 
 

Частното потребление остава стабилно, а износът и инвестициите се увеличават. Безработицата продължава да намалява и понас-
тоящем е около нивата отпреди кризата. Икономиката обаче е изложена в по-голяма степен на външни рискови фактори, които имат 
все по-силно и отрицателно въздействие. 
Стабилният растеж спомага за допълнително намаляване на държавния дефицит и на на дълга, както и за подобряване на условия-
та на пазара на труда. Съвкупният дефицит в еврозоната вече е под 1 % от БВП и се очаква през тази година да спадне до под 3 % 
във всички държави от еврозоната. 
Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, както и за финансовата 
стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Очаква се силният икономически растеж в Европа да про-
дължи със стабилни темпове през настоящата и следващата година, което допълнително ще спомогне за създаването на още работ-
ни места. На хоризонта обаче се задават нови рискове и затова трябва да се възползваме от настоящия подем и да подобрим устой-
чивостта на нашите икономики. Това означава да създадем фискален резерв, да реформираме икономиките си, за да могат да сти-
мулират производителността и инвестициите, и да създадем по-приобщаващ модел на растеж. Това означава също така да укрепим 
основите на нашия Икономически и паричен съюз. 
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, отбеляза: Европа 
продължава да се радва на стабилен растеж, благодарение на който безработицата достигна най-ниските си равнища за последните 
десет години.  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31989R1553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:31989R1553
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0098
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-745_bg.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2017:358:FIN
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Инвестициите се увеличават, а състоянието на публичните финанси се подобрява, като се очаква през тази година дефицитът в ев-
розоната да спадне до едва 0,7 % от БВП. Най-големият риск пред тази оптимистична перспектива е протекционизмът, който не 
трябва да се превръща в обичайна политика, тъй като това само ще навреди на гражданите на ЕС, които най-много се нуждаят от 
нашата защита. 
Растежът се запазва силен, но темповете леко се забавят 
През 2017 г. в ЕС и еврозоната ръстът на реалния БВП достигна 2,4 %, а икономиката премина на по-висока предавка. Ръстът беше 
подпомогнат от повишеното доверие на потребителите и предприятията, по-силният растеж в световен план, ниските разходи за 
финансиране, по-добрите счетоводни баланси в частния сектор и благоприятните условия на пазара на труда. Въпреки че краткос-
рочните показатели свидетелстват за забавяне на темповете в началото на 2018 г., това вероятно е отчасти временно явление. 
Очаква се темпът на растеж да остане стабилен благодарение на устойчивото потребление и силните инвестиции и износ. Прогноза-
та е както ЕС, така и еврозоната да отбележат ръст от 2,3 % през настоящата година. Растежът и за двете се очаква да спадне до 
2,0 % през 2019 г., когато пречките в някои държави и отрасли станат по-осезаеми, паричната политика бъде съобразена с реалната 
обстановка, а темповете на растеж в световната търговия се забавят. 
По-голям брой незаети работни места на някои пазари на труда поради рекордно високото равнище на заетостта 
Безработицата продължава да намалява и в момента е около нивата отпреди кризата. В ЕС се очаква безработицата да продължи 
да се понижава — от 7,6 % през 2017 г., до 7,1 % през 2018 г. и 6,7 % през 2019 г. Очаква се безработицата в еврозоната да се пони-
жи от 9,1 % през 2017 г., до 8,4 % през 2018 г. и 7,9 % през 2019 г. 
В момента броят на заетите лица в еврозоната е най-висок от въвеждането на еврото насам, но все още има пазари на труда, които 
не използват пълноценно работната сила. Докато в някои държави членки безработицата продължава да е висока, други все по-
трудно запълват свободните си работни места. 
Инфлацията бавно нараства на фона на все по-силен натиск 
Инфлацията на потребителските цени намаля през първото тримесечие на тази година, но се очаква да нарасне леко през следва-
щите тримесечия, което отчасти се дължи на неотдавнашното увеличение на цените на петрола. Ценовият натиск също така се за-
силва вследствие на незаетите места на пазара на труда и по-бързия растеж на заплатите в много държави членки. Очаква се като 
цяло инфлацията в еврозоната през 2018 г. да се запази на равнището от 1,5 %, отбелязано през 2017 г., след което да се увеличи 
до 1,6 % през 2019 г. За ЕС се очаква да се запази същата тенденция, като инфлацията остане на равнището от 1,7 % през тази го-
дина, преди да се повиши до 1,8 % през 2019 г. 
Подобряване на състоянието на публичните финанси, липса на дефицити над 3 % от БВП 
През 2017 г. съвкупният дефицит по консолидирания държавен бюджет, както и държавният дълг в еврозоната намаляха като про-
цент от БВП, подпомогнати от силния икономически растеж и ниските лихвени проценти. Благодарение на положителния ефект от 
по-добрите условия на пазара на труда върху бюджетите на държавите членки, включително намаляването на осигурителните пла-
щания, 2018 г. се очаква да бъде първата година от началото на Икономическия и паричен съюз, през която всички правителства ще 
имат бюджетни дефицити под 3 % от БВП, както е посочено в Договора. 
Съвкупният дефицит на сектор „Държавно управление“ в еврозоната се очаква да спадне до 0,7 % от БВП през 2018 г. и 0,6 % през 
2019 г. В ЕС съвкупният дефицит се очаква да бъде в размер на 0,8 % през 2018 и 2019 г. Очаква се съотношението на дълга към 
БВП в еврозоната да спадне до 84,1 % през 2019 г., като се прогнозира спад в почти всички държави членки. 
В перспектива — все повече рискове с все по-силно отрицателно въздействие 
Като цяло рисковете, оказващи въздействие върху прогнозите, се увеличаваха, а сега тенденцията е по-скоро низходяща. Според 
най-скорошните данни намалява вероятността в близко бъдеще растежът в Европа да се окаже по-голям от очакваното. Във външен 
план Изглежда, че нестабилността на финансовите пазари през последните месеци ще придобие по-траен характер, което ще увели-
чи несигурността. Очаква се процикличните фискални стимули в САЩ да насърчат растежа в краткосрочен план, но същевременно 
да увеличат риска от „прегряване“ и повишаване на лихвените проценти в САЩ, което е по-бързо от очакваното. Също така по-
големият търговски протекционизъм без съмнение представлява риск с отрицателни последици за перспективите пред световната 
икономика. Тези рискове са взаимосвързани. Поради своята откритост еврозоната ще бъде особено уязвима, ако те се реализират. 
Обединеното кралство — чисто техническо допускане за 2019 г. 
В прогнозата за ЕС за 2019 г. с цел сравнение в различните моменти са включени очаквани стойности за всички 28 държави членки, 
включително Обединеното кралство. 

Предвид текущите преговори относно условията, при които Обединеното кралство ще напусне ЕС, прогнозите на Комисията за пери-

ода след Брексит се основават на чисто техническо допускане за състоянието на търговските отношения между ЕС-27 и Обединено-

то кралство. Това се прави само за целите на прогнозирането и няма връзка с водените в момента преговори в рамките на процеду-

рата по член 50. 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените 

на стоките, актуални към 23 април. По отношение на всички други входящи данни, включително предположения относно държавни-

те политики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 23 април включително. Ако политиките са обявени по 

правдоподобен начин и за тях е предоставена достатъчно информация, в прогнозата се предполага, че в тях няма да има промени. 

От тази година Европейската комисия преминава към ежегодно публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две 

междинни прогнози (зимна и лятна), вместо три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както правеше всяка година от 

2012 г. насам. Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за 

всички държави членки и еврозоната, както и съвкупни данни за ЕС. С тази промяна се връща предишният модел на прогнозите на 

Комисията, а графикът на нейните прогнози се привежда отново в съответствие с този на други институции (като Европейската 

централна банка, Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). 
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Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде Лятната междинна икономическа прогноза за 2018 г., която ще бъде 

публикувана през юли. 

За повече информация 

Пълен документ: Пролетна икономическа прогноза — 2018 г. 

Следете съобщенията на заместник-председателя на Комисията Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis 

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici 

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: ГД „Икономически и финансови въпроси“ 

Съобщение за медиите: Зимна междинна икономическа прогноза за 2018 г.: Значим и траен растеж 

Пълен документ: Зимна междинна икономическа прогноза за 2018 г.: 

 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА: НОВИ ПРАВИЛА ЩЕ ПРЕВЪРНАТ ЕС В СВЕТОВЕН ЛИДЕР В УПРАВЛЕНИЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ 

 
Новите правила, които се основават на предложения на Комисията в рамките на пакета за кръговата икономика, представени през 
декември 2015 г., ще спомогнат да се предотврати възникването на отпадъци, а когато това не е възможно — да се увеличи значи-
телно рециклирането на битовите отпадъци и отпадъците от опаковки. То ще премахне постепенно депонирането на отпадъци и ще 
насърчи използването на икономически инструменти като схемите за разширена отговорност на производителя. Новото законодател-
ство укрепва йерархията на отпадъците, т.е. то изисква от държавите членки да предприемат специални мерки, осигуряващи приори-
тета на превенцията, повторната употреба и рециклирането пред депонирането и изгарянето на отпадъци, като по този начин прев-
ръща кръговата икономика в реалност. 
Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Окончателното одобрение от Съве-
та на новите правила на ЕС за отпадъците представлява важен момент за кръговата икономика в Европа. Новите цели за рециклира-
не и депониране очертават надежден и амбициозен маршрут към по-добро управление на отпадъците в Европа. Нашата основна 
задача сега е да гарантираме, че обещанията, залегнали в настоящия пакет за отпадъците, се изпълняват действително. Комисията 
ще направи всичко, което е по силите ѝ, за да може новото законодателство да даде действителни резултати.“ 
Първоначално Комисията представи предложения за нови правила относно отпадъците през 2014 г., които бяха оттеглени и замене-
ни с по-добре формулирани и съгласувани с принципите на кръговата икономика, както и по-амбициозни предложения през декември 
2015 г. като част от програмата за кръговата икономика на Комисията „Юнкер“. В последствие тези предложения бяха приети и сега 
са част от правила на ЕС. 
Приетите днес нови правила отразяват най-съвременните световни законодателни стандарти в областта на отпадъците, където ЕС 
има водеща роля и е пример за подражание. 
По-конкретно новите правила за отпадъците предвиждат: 

 

 

 

Освен това по-доброто наблюдение на реалния напредък към изграждането на кръгова икономика ще бъде подпомогнато чрез по-
строги правила за изчисляването на равнищата на рециклиране. 
Нови цели за рециклирането на отпадъци от опаковки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделно събиране 
Нови правила за разделно събиране, основаващи се на съществуващото задължение за разделно събиране за хартия и картон, стък-
ло, метали и пластмаса, ще повишат качеството на вторичните суровини и тяхното използване: опасните битови отпадъци ще 
трябва да се събират разделно от 2022 г., биологичните отпадъци от 2023 г., а текстилните от 2025 г. 
Постепенно премахване на депонирането на отпадъци 
Депонирането на отпадъци няма смисъл в условията на кръгова икономика и може да доведе до замърсяване на водата, почвата и 
въздуха. До 2035 г. количеството на депонираните битови отпадъци трябва да бъде намалено до 10 % или по-малко от общото коли-
чество възникнали битови отпадъци. 

До 2025 г.  До 2030 г. До 2035 г. 

55% 60% 65% 

 До 2025 г. До 2030 г. 

Всички опаковки 65% 70% 

Пластмаси 50% 55% 

Дърво 25% 30% 

Черни метали 70% 80% 

Алуминий 50% 60% 

Стъкло 70% 75% 

Хартия и картон 75% 80% 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ecfin
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-604_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2018-economic-forecast_bg
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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@online.bg 

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.  

Стимули 
Новото законодателство предвижда засилено използване на ефективни икономически инструменти и други мерки в подкрепа на йе-
рархията на отпадъците. В този преход важна роля се отрежда на производителите, които трябва да поемат отговорността за своите 
продукти, когато последните се превърнат в отпадъци. Новите изисквания по отношение на схемите за разширена отговорност на 
производителя ще доведат до подобряване на тяхното функциониране и управление. В допълнение трябва да бъдат установени 
задължителни схеми за разширена отговорност на производителя за всички опаковки от 2024 г. 
Превенция 
Новото законодателство ще постави особен акцент върху предотвратяването на възникването на отпадъци и ще въведе важни цели 
за хранителните отпадъци в ЕС и за спирането на замърсяването на морските басейни, за да се подпомогне постигането на целите 
на ООН за устойчиво развитие в тези области. 
Следващи стъпки 
Тези нови правила ще влязат в сила 20 дена след публикуването им в Официален вестник на ЕС. 
Контекст 
В рамките на своя план за действие за кръговата икономика, приет на 2 декември 2015 г., Европейската комисия прие пакет 
от законодателни предложения относно отпадъците.Предварително споразумение по четирите законодателни предложения на Коми-
сията беше постигнато от съзаконодателите на 18 декември 2017 г. Европейският парламент одобри споразумението на пленарното 
си заседание през април 2018 г. 
През последните две десетилетия много държави членки постепенно подобриха своето управление на отпадъците в съответствие с 
йерархията на ЕС за отпадъците. През 1995 г. средно 64 % от битовите отпадъци в ЕС бяха депонирани. През 2000 г. тази стойност 
беше намалена до 55 %, докато средният дял на рециклираните отпадъци остана 25 %. През 2016 г. депонирането на битови отпадъ-
ци общо за ЕС спадна до 24 %, а рециклирането нарасна до 46 %. При все това остават предизвикателства и големи различия между 
държавите от ЕС. През 2016 г. десет държави членки все още депонираха над 50 % от своите битови отпадъци, а шест от тях изгаря-
ха 40 % или повече. 
За повече информация 
Текста на новите директиви ще намерите тук. 
 

РАБОТИТЕ ЛИ В СФЕРАТА НА СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА1? 
 

1Понятието "споделена икономика" се отнася за бизнес модели, в които дейностите се реализират чрез плат-

форми за споделяне, които създават отворен пазар за временно ползване на стоки или услуги, предоставяни от 
частни лица. 
Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“, финанси-
ран по Европейската програма COSME. Европейската Комисия осъзнава нарастващото икономическо и екологично значение на спо-
делената икономика. С попълването на този кратък въпросник Вие допринасяте за картографиране на организациите, активни в спо-
делената икономика в Европа, като също така информирате Комисията за трудностите, пред които сте изправени, и за възможности-
те, които биха могли да бъдат използвани. Попълването на въпросника няма да Ви отнеме повече от 10 минути.  
След завършване на проучването, Вие ще бъдете поканени да участвате в местни събития, предназначени за инициативи на споде-
лена икономика. Тези събития целят да съберат на едно място организации, работещи в сферата на споделената икономика с МСП 
и други заинтересовани страни. Ще се проведат открити дискусии за развитието на споделената икономика в Европа, на които ще се 
представят възможностите за сътрудничество с МСП. Водещи лектори ще представят различни теми в областта на споделената 
икономика като успешни бизнес модели, добри практики и предизвикателствата, пред които се изправя бизнеса в тази сфера. 
Моля, попълнете приложеният въпросник до 15.06.18. С попълването му, Вие давате съгласието си да бъдете включени в проучване. 
Информацията, която предоставите е поверителна и няма да бъде разпространява на трети лица за анализ.  Ако имате въпроси 
относно настоящето проучване, можете да се свържете с нас чрез посочените контакти: 
Тел: 092/660271; Имейл: cci-vr@online.bg За да научите повече за проект BeShared, моля посетете нашият уебсайт!  

Благодарим Ви за участието! С уважение, Екипът на проект BeShared  
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