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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 11, 2018 год. 

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ — КОМИСИЯТА ОДОБРЯВА ПУБЛИЧНА ПОМОЩ ЗА МЕЖДУСИСТЕМНА ВРЪЗКА ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ 

И БЪЛГАРИЯ. 
Европейската комисия заключи, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на междусистемна 
връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и дивер-
сификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията. 
Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Новата междусистемна връзка меж-
ду Гърция и България ще повиши сигурността на енергийните доставки и ще засили конкуренцията в полза на гражданите в региона. 
Одобрихме помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, тъй като тя е ограничена до това, което е необходимо за 
реализирането на проекта, и затова е в съответствие с правилата за държавната помощ.“ 
С одобрените от Комисията мерки ще бъдат подкрепени изграждането и експлоатацията на 182 километра трансгранична междусис-
темна връзка (наречена „IGB“) между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е проектирана за 
транспортиране на 3 милиарда кубични метра природен газ годишно (bcm/y) от Гърция до България до 2021 г. При евентуална по-
късна фаза на проекта капацитетът може да се увеличи до 5 bcm/y и да се създаде възможност за обратен пренос от България към 
Гърция. 
Междусистемната връзка ще бъде собственост на „Ай Си Джи Би“ АД — съвместно акционерно дружество, съставено от консорциу-
ма „IGI Poseidon“ (включващ италианското дружество „Edison“ и заварения гръцки оператор „DEPA“) и българския оператор 
„Български енергиен холдинг“ (БЕХ).   
Общият размер на инвестиционните разходи за изграждането на междусистемната връзка възлиза на 240 милиона евро. Финансира-
нето ще се осигури чрез: 
 - пряко дялово участие в размер на 46 млн. евро от акционерите на съвместното акционерно дружество, 
 - вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), която се управлява централно от Евро-
пейската комисия, 
 - заем в размер на 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие прехвърлен на 
„Ай Си Джи Би“ АД) и 
  - пряко финансово участие в размер на 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014—2020 г. (ОПИК). 
България и Гърция уведомиха Комисията за следните мерки за подкрепа на инвестицията, включващи държавна помощ по смисъла 
на правилата на ЕС за държавните помощи: 
- Безусловна държавна гаранция, която ще бъде предоставена от българската държава на БЕХ за покриване на заема в размер на 
110 милиона евро, който дружеството ще получи от ЕИБ. Тази гаранция ще бъде предоставена на БЕХ безплатно. 
- 39 млн. евро пряка финансова вноска от България чрез българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. 
- Определен режим за корпоративно данъчно облагане, който ще се прилага за „Ай Си Джи Би“ АД за срок от 25 години от началото 
на търговските операции и ще бъде уреден чрез междуправителствено споразумение между България и Гърция. 
Комисията извърши оценка на мерките за подпомагане съгласно правилата за държавните помощи и по-специално съглас-
но Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Комисията заключи, че: 
- проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително диверсификацията на източниците 
за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС, 
- мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта. В тази връзка финансовият 
анализ на проекта, извършен от Комисията, показа, че възвръщането на инвестиционните разходи само от тарифите за използване 
на междусистемния газопровод не би било осъществимо 
- мерките за помощ са пропорционални и поради това ограничени до необходимия минимум. Комисията по-специално конста-
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тира, че подкрепата с безвъзмездна помощ по ОПИК, държавна гаранция и определен данъчен режим не надхвърля необходимото 
за реализирането на инвестицията (т.е. ще бъде покрит единствено „недостигът на финансиране“); 
- мерките за помощ няма да нарушат неоправдано конкуренцията. В тази връзка, съгласно действащите правила, нито БЕХ в Бъл-
гария, нито DEPA в Гърция ще може да запазва повече от 40 % от капацитета на новата между системна връзка на входните пункто-
ве съответно в България и Гърция. В резултат на това поне 60 % от новия капацитет ще бъдат отворени за конкуренти, които желаят 
да продават газ на тези пазари. 
Поради това Комисията стигна до заключението, че българските и гръцките мерки за подпомагане на изграждането и експлоатацията  
на междусистемната връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ и ще допринесат за постига-
не на целите в областта на сигурността на доставките, диверсификацията на енергийните източници и повишената конкуренция на 
енергийните пазари в ЕС. 
Контекст 
Междусистемната връзка е включена в списъка на европейските проекти от общ интерес предвид нейното стратегическо значение за 
диверсификацията на доставките на природен газ в Източна Европа чрез Трансадриатическия газопровод (понастоящем 98 % от 
вноса на газ в България са от един и същ източник). Тръбопроводът ще свърже преносните системи за газ DESFA и TAP в Гърция с 
преносната система в България. 
Ключовите стратегически цели и ролята на проекта на пазарите на газ в Югоизточна Европа са: 
- повишаване на сигурността на доставките на газ (избягване на нарушения в газоподаването). Чрез осигуряване на допълнителни 
обеми проектът ще удвои входния капацитет на България и ще диверсифицира маршрутите към Югоизточна Европа, 
- увеличаване на транзитния капацитет към държавите от Югоизточна Европа, като се използват и други междусистемни връзки с 
Румъния и Сърбия и  
- диверсификация на газа, внасян от България, с допълнителни източници от Каспийския регион, Близкия изток, Източното Среди-
земноморие и терминали за втечнен природен газ (съществуващи и нови в Гърция и/или Турция). 
През юли 2018 г. Комисията предостави на проекта за междусистемната връзка освобождаване от правилата на вътрешния пазар за 
газ по отношение на отделянето, тарифното регулиране и достъпа на трети страни съгласно Директивата за природния газ. Съгласно 
решението на Комисията нито на БЕХ в България, нито на DEPA в Гърция няма да бъде разрешено да запазва повече от 40 % от 
капацитета на новата междусистемна връзка на входните пунктове в България и Гърция съответно. 
Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под дело № SA.51023 (България) и SA.52049 (Гърция) в регистъра на дър-
жавните помощи на уебсайта за конкуренцията на Европейската комисия, след като евентуалните въпроси, свързани с поверител-
ността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в сед-
мичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News. 
 

ЕСЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 2018 Г.: ПРОДЪЛЖАВАЩ, НО ПО-СЛАБО ДИНАМИЧЕН РАСТЕЖ НА ФОНА НА ГОЛЯМА НЕСИГУР-
НОСТ 

Очаква се растежът в еврозоната да намалее от най-високата си за период от 10 години стойност от 2,4 %, отчетена през 2017 г., на 
2,1 % през 2018 г., преди да падне допълнително на 1,9 % през 2019 г. и 1,7 % през 2020 г. Същото развитие се очаква и за ЕС-27 — 
прогнозите сочат, че растежът ще бъде 2,2 % през 2018 г., 2,0 % през 2019 г. и 1,9 % през 2020 г. 
© European Union 2018 Director: Barbara Grahek-Lazarevic 
Изключително благоприятната глобална ситуация през миналата година допринесе за значителна икономическа активност и за уве-
личаване на инвестициите в ЕС и в еврозоната. Въпреки по-несигурната среда икономиките на всички държави членки се очаква да 
продължат да нарастват, макар и с по-бавни темпове, благодарение на силното вътрешно потребление и инвестициите. При отсъст-
вието на съществени сътресения, се очаква Европа да може да поддържа икономически растеж над потенциалния, активно създава-
не на нови работни места и намаляваща безработица. Този сценарий обаче е изложен на все по-голям брой взаимосвързани рискове 
от влошаване на ситуацията. 
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, но също и за финансовата 
стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Очаква се растеж на всички икономики в ЕС през тази и 
следващата година, което ще доведе до повече работни места. Въпреки това несигурността и рисковете, както външни, така и вът-
решни, нарастват и започват да се отразяват неблагоприятно върху темпото на икономическата активност. Трябва да сме бдителни 
и да работим по-усилено за засилване на устойчивостта на нашите икономики. На ниво ЕС това означава да се приемат конкретни 
решения за по-нататъшно укрепване на нашия икономически и паричен съюз. На национално ниво е дори още по-важно да се изгра-
дят фискални резерви и да се намали дългът, като в същото време се гарантира, че ползите от растежа са осезаеми и за най-
уязвимите членове на обществото." 
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: 
„Европейската икономика постига добри резултати, като растежът постепенно намалява. Прогнозираме, че тази тенденция ще се 
запази през следващите две години, като безработицата продължава да спада до равнища, които не са наблюдавани от периода 
преди кризата. Държавният дълг в еврозоната се очаква да продължи да намалява, като дефицитът ще остане значително под 1 % 
от БВП. Във все по-несигурната международна среда създателите на политики както в Брюксел, така и в националните столици тряб-
ва да положат усилия, за да се гарантира, че еврозоната е достатъчно силна да се справи с всичко, каквото я очаква в бъдеще.“ 
Вътрешното търсене като стимул за растежа 
Нарастващата глобална несигурност, напрежението в международната търговия и по-високите цени на петрола ще имат отрицате-
лен ефект върху растежа в Европа. След няколко години на стабилен растеж на заетостта, перспективата за забавяне на подобрени-
ята на пазара на труда и за увеличаване на ограниченията по отношение на предлагането в някои държави членки би могла също да 
подсили това неблагоприятно въздействие. 
Двигателите на растежа се очаква да бъдат във все по-голяма степен вътрешни: частното потребление се очаква да се повлияе по-
ложително от по-силния растеж на заплатите и от фискалните мерки в някои държави членки. Очаква се условията за финансиране и 
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високата степен на използване на капацитета също да продължат да подпомагат инвестициите. За първи път от 2007 г. насам се 
очаква през 2019 г. инвестициите във всички държави членки да нараснат. 
Като се вземат под внимание всички тези фактори, се очаква брутният вътрешен продукт във всички държави членки да продължи да 
нараства, но с намаляващи темпове, които изглеждат малко по-слаби от очакваното през лятото. 
Безработицата продължава да намалява 
Условията на пазара на труда продължиха да се подобряват през първата половина на 2018 г., като ръстът на заетостта остана пос-
тоянен, дори когато икономическият растеж започна да се забавя. 
Създаването на работни места ще продължи да бъде подпомагано от постоянен растеж и от провеждането на структурни реформи в 
някои държави членки. Очаква се безработицата да продължи да намалява, но с по-бавни темпове отколкото в миналото, тъй като 
ръстът на заетостта в крайна сметка ще намалее поради все по-големия недостиг на работна ръка и забавения икономически рас-
теж. 
Очаква се безработицата в еврозоната да се понижи до 8,4 % през тази година, а след това до 7,9 % през 2019 г. и 7,5 % през 2020 г. 
Прогнозите са, че през тази година безработицата в ЕС-27 ще достигне 7,4 %, а през 2019 г. и 2020 г. ще намалее съответно до 7 % и 
6,6 %. Това представлява най-ниското равнище на безработицата, регистрирано от началото на месечните данни за безработицата 
през януари 2000 г. 
Инфлация, стимулирана от цените на петрола 
Очаква се, че през прогнозния период общата инфлация ще остане умерена. Инфлацията в еврозоната се очаква да достигне 1,8 % 
през 2018 г. и 2019 г. и да спадне до 1,6 % през през 2020 г. 
Нарастването на цените на петрола доведе до увеличение на инфлацията през тази година и се очаква силните положителни базови 
ефекти да продължат през първото тримесечие на следващата година. Въпреки че същинската инфлация, която изключва цените на 
енергията и на непреработените храни, бе сравнително ниска досега през тази година, очаква се тя да се утвърди отново като осно-
вен двигател на общата инфлация през 2020 г. поради увеличението на заплатите на фона на затягането на пазарите на труда. 
Публични финанси: равнищата на дълга намаляват и общият размер на публичния дефицит в еврозоната понастоящем е 
под 1 % 
Според прогнозите дефицитът на консолидирания държавен бюджет в еврозоната ще продължи да намалява спрямо БВП тази годи-
на благодарение на по-ниските лихвени разходи. Очаква се намалението да спре следващата година за първи път от 2009 г. насам с 
превръщането на фискалната позиция в леко експанзионистична през 2019 г., преди тя да стане като цяло неутрална през 2020 г. 
Прогнозите сочат, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет на еврозоната ще нарасне от 0,6 % от БВП през 2018 г. на 0,8  
% през 2019 г., след което ще намалее до 0,7 % от БВП през 2020 г. Прогнозите сочат, че дефицитът на консолидирания държавен 
бюджет на ЕС-27 ще нарасне от 0,6 % от БВП през 2018 г. на 0,8 % през 2019 г., след което ще намалее до 0,6 % от БВП през 2020 г. 
Като цяло се запазва тенденцията за значителни подобрения в сравнение с преди десет години, когато дефицитът през 2009 г. дос-
тигна върхова стойност от 6,2 % в еврозоната и 6,6 % в ЕС. 
Очаква се съотношението на дълга към БВП да продължи да намалява в еврозоната и в почти всички държави членки, подпомагано 
от намаляващите дълга първични излишъци и от продължаващия растеж. Според прогнозите съотношението на дълга към БВП в 
еврозоната ще намалее от 86,9 % през 2018 г. на 84,9 % през 2019 г. и 82,8 % през 2020 г., в сравнение с върховата стойност от 94,2 
% през 2014 г. В ЕС-27 се очаква съотношението на консолидирания държавен дълг към БВП да намалее от 80,6 % от БВП през 2018 
г. на 78,6 % през 2019 г. и на 76,7 % през 2020 г. 
Многобройни взаимосвързани рискове и несигурност помрачават перспективите 
Прогнозите са изготвени в контекста на голяма несигурност и съществуват много взаимосвързани рискове от влошаване на ситуаци-
ята. Реализирането на който и да е от тези рискове може да увеличи останалите и да засили тяхното въздействие. 
Прегряването на икономиката на САЩ, стимулирано от проциклични фискални мерки, може да доведе до по-бързо от очакваното 
повишение на лихвените проценти, което ще има многобройни отрицателни последици извън САЩ, особено в страните с бързо раз-
виващи се пазари, които са уязвими на промени в капиталовите потоци и са изложени на дълг в щатски долари. Това може да засили 
напрежението на финансовите пазари. Възможно е ЕС също да пострада поради силните си търговски връзки и експозициите на 
банките. 
Очакваното увеличение на дефицита по текущата сметка на САЩ може също така да създаде допълнително напрежение в търговия-
та с Китай. Това може да повиши риска от хаотични корекции в Китай, предвид равнището на корпоративния дълг и финансовата 
нестабилност. Всяко увеличение на напрежението в търговията ще се отрази неблагоприятно и на ЕС чрез въздействието върху 
доверието и инвестициите и поради силното интегриране на ЕС в световните вериги за създаване на стойност. 
В рамките на ЕС съмненията по отношение на качеството и устойчивостта на публичните финанси в силно задлъжнелите държави 
членки могат да се пренесат в националните банкови сектори. Това ще доведе до нарастване на безпокойството във връзка с финан-
совата стабилност и ще затрудни икономическата активност. 
На последно място, остават и рисковете, свързани с изхода на преговорите за Брексит. 
За Обединеното кралство хипотезата за 2019 г. и 2020 г. е чисто техническа 
За да е възможно съпоставяне във времето, прогнозата обхваща всичките 28 държави членки, включително Обединеното кралство. 
Предвид текущите преговори относно условията на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, нашите прогнози се основават на 
чисто техническо допускане, че статуквото в търговските отношения между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се 
прави само за целите на прогнозирането и не оказва влияние върху водените в момента преговори в рамките на процедурата по 
член 50. 
Контекст 
Тази прогноза се основава на набор от технически допускания относно валутните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, 
актуални към 22 октомври 2018 г. По отношение на всички други входящи данни, включително допускания относно държавните поли-
тики, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 22 октомври включително. Ако политиките са обявени по правдо-
подобен начин и за тях е предоставена достатъчно информация, в прогнозата се допуска, че в тях няма да има промени. 
Следващата прогноза на Европейската комисия — междинната икономическа прогноза от зимата на 2019 г., която ще бъде публику-
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вана през февруари 2019 г. — ще съдържа актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията. 
От тази година Европейската комисия премина към ежегодно публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и две меж-
динни прогнози (зимна и лятна), вместо да публикува три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както правеше всяка  
година от 2012 г. досега. Междинните прогнози обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата 
година за всички държави членки и за 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 (напр. Ев-
ропейската централна банка, Международния валутен фонд и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). 
За повече информация 
Пълен документ: Есенна 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: @ecfin 
 

91 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ЕС И ИЗВЪН НЕГО 

През 2019 г. програмите за популяризиране на селскостопански хранителни продукти от ЕС ще са насочени главно към пазарите 
извън ЕС с най-голям потенциал за растеж. 
Ноември Европейската комисия прие Годишната работна програма за 2019 г. по политиката за популяризиране, съгласно която за 
програми, избрани за съфинансиране от страна на ЕС, ще бъдат отпуснати 191,6 милиона евро — с 12,5 милиона евро повече от 
предоставените през 2018 г. средства. 89 милиона евро ще бъдат разпределени за кампании в държави с висок темп на растеж като 
Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати. Част от средствата ще бъдат заделени за популяризирането 
на специфични продукти, като например трапезните маслини. 
Фил Хоган, комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Европа е на първо място в света по про-
изводство на качествени храни и напитки. С радост отбелязвам, че с по-интензивните усилия за популяризиране през 2019 г. ние ще 
допринесем този факт да добие още по-голяма известност - както в ЕС, така и в държавите извън него, отличаващи се с висок потен-
циал за растеж, което ще донесе ползи за нашите фермери и производители на храни. С увеличаването на броя на сключените от 
нас търговски споразумения пред нашите производители се откриват все повече възможности и Комисията застава изцяло зад тях, 
за да ги подкрепи в популяризирането и износа на техните продукти.“ 
В рамките на самия ЕС се набляга на провеждането на кампании за популяризиране на различните схеми и етикети на ЕС за качест-
во, включително тези за защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ) и храни с традиционно 
специфичен характер (ХТСХ), както и за биологични продукти. Освен това част от средствата са насочени към конкретни сектори 
като устойчивото производство на ориз или плодовете и зеленчуците. Последният по-специално беше избран с цел насърчаване на 
здравословното хранене сред потребителите в ЕС. 
Поканите за представяне на предложения за конкретни кампании ще бъдат публикувани през януари 2019 г. Те ще бъдат отворени за 
широк спектър от органи, като например професионални организации, организации на производители и групи от сферата на храни-
телно-вкусовата промишленост, отговарящи за дейности за популяризиране. 
За повече информация: 
Годишна работна програма за 2019 г. (включително приложение с подробното разпределение на бюджета) 
Политика на ЕС за популяризиране на селскостопанските продукти 
Приложение 
Разпределение на бюджетите по приоритети за съфинансирани програми в годишната работна програма за 2019 г. 

Предвидени средства (в милиони евро) 
Обикновени програми на вътрешния пазар 20 
Тема 1: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС (ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР 12 
Тема 2: Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза 
(безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност, хуман-
но отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на 
тяхното качество, вкус, многообразие или традиции (= извън схемите за качество на ЕС) 8 
Обикновени програми в държави извън ЕС 75 
Тема 3: Китай, Япония, Корея, Югоизточна Азия, Южна Азия 25,25 
Тема 4: Канада, САЩ, Мексико, Колумбия 22 
Тема 5: Други географски райони 25,25 
Тема 6: Трапезни маслини 2,5 
Обикновени програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложения 5 
Многонационални програми на вътрешния пазар 43,3 
Тема А: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС [(ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР] или 
Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза 
(безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност, хуман-
но отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна точка на 
тяхното качество, вкус, многообразие или традиции 32,8 
Тема Б: Здравословно хранене: плодове и зеленчуци 8 
Тема В: Устойчиво производство на ориз 2,5 
Многонационални програми в държави извън ЕС 43,3 
Тема Г: Програми във връзка със схемите за качество на ЕС [(ЗНП, ЗГУ, ХТСХ, НТК), биологично производство, НОР] или 
Програми, насочени към изтъкване на специфичните особености на селскостопанските производствени методи в Съюза 
(безопасност на храните, проследимост, автентичност, етикетиране, аспекти, свързани с хранителната и здравната стойност,  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2018-economic-forecast_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-18-6124_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6124_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_bg
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хуманно отношение към животните, опазване на околната среда и устойчивост) и характеристиките на продуктите от ЕС от гледна 
точка на тяхното качество, вкус, многообразие или традиции. 38,3 
Тема Д. Говеждо месо 5 
Многонационални програми за преодоляване на смущения на пазарите/допълнителна покана за представяне на предложе-
ния 5 
Инициативи на Комисията 9,5 
Общо за дейности за популяризиране 201,1 
Забележка: 
„Обикновена програма“ означава програма за популяризиране, представена от една или няколко предлагащи организации от една и 
съща държава членка. 
„Многонационална програма“ означава програма, представена от най-малко две предлагащи организации от най-малко две държави 
членки или от една или няколко европейски организации. 
 

ЕДИННИЯТ ПАЗАР: НАЙ-ЦЕННИЯТ АКТИВ НА ЕВРОПА В ЕДИН ДИНАМИЧЕН СВЯТ 

 Европейската комисия представя нова оценка на актуалното състояние на единния пазар и призовава държавите членки да подно-
вят политическия си ангажимент, свързан с него. 
През последните 25 години единният пазар превърна Европа в едно от най-привлекателните места за живеене и развиване на сто-
панска дейност. Неговите четири неразривни свободи — свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали — спомогнаха за 
подобряване на благоденствието на гражданите и за укрепване на конкурентоспособността на ЕС. За да разгърне пълния си потен-
циал в цифровата епоха и да осигури устойчиво развитие на икономиката ни, единният пазар трябва да функционира гладко и да е 
адаптивен към бързо променящия се свят. По-задълбочената интеграция изисква повече политическа смелост и ангажираност, от-
колкото преди 25 години, а и повече усилия, за да се сближат думите и делата. 
Заместник-председателят на Комисията Юрки 
Катайнен, който отговаря за работните места, 
растежа, инвестициите и конкурентоспособ-
ността, заяви: „Шест месеца преди изборите 
за Европейски парламент е важно да се на-
помни на европейците как единният пазар 
подобрява ежедневието ни и предлага уника-
лен импулс за нашите предприятия да инови-
рат и разширяват дейността си отвъд нацио-
налните граници. А с тези, които се изкушават 
да издигат вътрешни бариери, призовавам да 
погледнем цялостната картина: в свят, в кой-
то многостранното сътрудничество е поставе-
но под въпрос и в който конкурентите на Ев-
ропа се развиват с по-бързи темпове, както 
по отношение на БВП, така и на населението, 
единният пазар е уникална придобивка за 
запазване и стимулиране на ценностите и 
влиянието в света на нашия континент.“ 
Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, добави: „Единният 
пазар означава свобода, възможности и благоденствие. За да може обаче да има свободно движение — физически или онлайн — на 
хора, услуги, стоки и капитали е необходимо всички в ЕС да спазват общоприетите правила. Имаме нужда от ефективно и последо-
вателно правоприлагане. Както отхвърляме протекционизма извън ЕС, така не трябва да допускаме разпокъсаност в рамките на ЕС, 
а неотклонно да поддържаме нашия вътрешен пазар, който е най-ценната ни придобивка за бъдещите поколения.“ 
Комисията изтъква три основни области, в които са необходими допълнителни усилия за задълбочаване и укрепване на единния 
пазар: 
Приемане в кратки срокове на представените предложения: Комисията представи 67 предложения от пряко значение за подходящо-
то функциониране на единния пазар, 44 от които все още предстои да бъдат договорени. Комисията призовава Европейския парла-
мент и Съвета да приемат ключовите представени предложения преди края на настоящия парламентарен мандат. Това включва 
съответните предложения за поставяне на цифровизацията и новите технологии в сърцевината на единния пазар, за да се постигне 
по-сигурна и устойчива енергетика в Европа и да се изгради съюзът на капиталовите пазари (вж. информационния обзор на инициа-
тивите). 
Фокусиране върху практическите резултати от правилата: Гражданите и предприятията могат да се радват на многобройните ползи 
от единния пазар (вж. информационния фиш за единния пазар) само ако съвместно договорените правила са действително ефектив-
ни по места. Комисията призовава държавите членки да бъдат бдителни при въвеждането и прилагането на правилата на ЕС, както и 
да се въздържат от издигането на нови бариери. От своя страна, Комисията ще продължи да гарантира спазването на правилата на 
ЕС навсякъде — от емисиите от автомобили, електронната търговия и социалните медии до сектора на услугите и още много други. 
Запазване на адаптивността на единния пазар: Предвид тенденцията на постепенно забавяне на растежа на световната икономика и 
променящия се геополитически контекст, ЕС трябва да покаже лидерски качества и да прояви политическа смелост, за да изведе 
единния пазар до ново равнище. Потенциалът за задълбочаване на икономическата интеграция в областта на данъчното облагане, 
стоките и услугите, мрежовите индустрии и т.н. е значителен. Тя ще увеличи привлекателността на Съюза за международните тър-
говски партньори и ще засили тежестта му на международната арена. 
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Европейски информационен и иновационен център Враца 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 

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.  

С настоящото съобщение Комисията дава първоначален отговор на отправения от Европейския съвет през март призив за предста-
вяне на актуалното състояние на единния пазар и за оценка на оставащите бариери и на възможностите, които един пълноценно 
функциониращ единен пазар предлага. Тя също така приканва Европейския съвет да предвиди на ниво ръководители задълбочено 
обсъждане на единния пазар във всичките му измерения, за да се определят общите приоритети за действие и подходящите меха-
низми, така че така необходимият нов политически ангажимент по отношение на единния пазар да бъде подплатен с конкретни ре-
зултати на всички нива на управление. 
Комисията представи и План за действие за стандартизация, който представя четири ключови действия за повишаване на ефектив-
ността на системата, прозрачността и правната сигурност. 
Премахването на препятствията пред инвестициите в рамките на единния пазар е също сред ключовите цели на Плана на Европейс-
ката комисия за инвестиции, известен още като плана 
„Юнкер“. Ето защо разпространеното съобщение относ-
но единния пазар е в тясна връзка със също публикува-
ното съобщение, в което се прави равносметка на пос-
тигнатото в рамките на плана „Юнкер“. 
Контекст 
Единният пазар дава възможност на европейците сво-
бодно да пътуват, учат, работят и живеят в други страни. 
Те разполагат с богат  
избор на продукти — независимо дали пазаруват у 

дома или в чужбина — и се радват на по-добри 

цени, както и на високи стандарти в областта на 

околната среда и социалната и потребителската 

защита. Европейските предприятия — малки и го-

леми — могат да достигат до нови клиенти и по-

лесно да търгуват със стоки и услуги навсякъде в Съюза. С други думи, единният пазар е най-добрият актив на Европа 

за генериране на растеж и насърчаване на конкурентоспособността на европейските предприятия на глобализирани-

те пазари. 

За последните четири години Комисията, със стратегията за единния пазар, съюза на капиталовите пазари и стратеги-

ята за цифров единен пазар, представи амбициозен и балансиран пакет от мерки за задълбочаване на единния па-

зар и за по-справедливо разпределяне на ползите от него. Редица предложения от тези стратегии вече са приети, като 

Европейският парламент и Съветът все още трябва да се споразумеят по 44 от общо 67-те предложения. Комисията 

изготви и предложения със значими перспективи за изграждането на банков съюз в Европа, за засилване на полити-

ката в областта на кръговата икономика, енергетиката, транспорта и климата, както и за задълбочаване на единния 

пазар и насърчаване на устойчивото развитие. С цел да укрепи справедливия характер на единният пазар Комисията 

предложи гаранции в областта на заетостта, данъчното облагане, дружественото право и защитата на потребителите. 

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021–2027 г. Комисията предложи нова специална програма за 

единния пазар с бюджет от 4 млрд. евро, с която на потребителите ще се предоставят повече възможности и защита, 

а на множество малки и средни предприятия (МСП) от ЕС – условия да се възползват изцяло от един добре функциони-

ращ единен пазар. 

За повече информация 

Информационен фиш — Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят 

Информационен фиш за инициативите, свързани с единния пазар 

Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един динамичен свят 

Съобщение за медиите относно стандартизацията 

Информационен фиш за цифровия единен пазар 

Съвместно изявление по повод 25-та годишнина от създаването на единния европейски пазар 

https://ec.europa.eu/commission/publications/single-market-europes-best-asset-changing-world_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/overview-single-market-initiatives_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32662
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-benefit-all-europeans
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2221_bg.htm

