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

Брой 2, 2016 год. 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА—НОВИ НАСОКИ ОТНОСНО КОМБИНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И 

ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ С ЕФСИ 
Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), разяснява как най-добре да се комбинират фондовете. 
Основният приоритет на Комисията на Юнкер е Европа да започне отново да бележи растеж, а броят на работните места се 
увеличи, без да се генерира нов дълг. Както Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е централен елемент на 
Плана за инвестиции за Европа, така и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) играят ключова роля за 
създаването на работни места и постигането на растеж. 
Публикуваната брошура е предназначена да помогне на местните органи и организаторите на проекти да се възползват в 
максимална степен от възможностите за комбиниране на ЕСИ фондовете и ЕФСИ. Двата инструмента са разработени по различен 
начин, но се допълват взаимно по отношение на принципните положения, предназначението и нормативната уредба и взаимно 
усилват своето въздействие. 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: „ЕФСИ бе създаден така, че да бъде възможно най-гъвкав, а организаторите на проекти 
разполагат с огромни възможности да кандидатстват за финансиране както по ЕФСИ, така и по ЕСИ фондовете. В насоките, 
които публикуваме, се съдържат практически съвети за това как предприятията, които търсят финансиране на проекти, да 
използват двата инструмента по-най добрия начин.“ 
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Постигането на целите, заложени в Плана за 
инвестиции за Европа, е въпрос на съвместни усилия, в които трябва да бъдат мобилизирани всички ресурси и участници. 
Затова аз ще направя необходимото, за да оползотворим в пълна степен потенциала на ЕСИ фондовете за постигане на 
растеж посредством стратегически инвестиции, насочени към изпълнението на резултати, чието въздействие ще бъде 
подсилено чрез по-активното използване на финансови инструменти.“ 
Според заместник-председателя на Европейската инвестиционна банка Амброаз Файол „Съчетаването на европейските 
структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ ще даде възможност на ЕИБ да предоставя подкрепа за устойчивия растеж на 
европейските държави и региони. Чрез комбинирането на средствата от ЕС и финансирането от ЕИБ банката може да бъде 
от полза за нови получатели на средства, в частност по-малки проекти, прегрупирани в инвестиционни платформи.“ 
В брошурата се съдържа преглед на възможните комбинации между ЕФСИ и ЕСИ фондовете както за отделни проекти, така и чрез 
финансови инструменти, като инвестиционни платформи. Съдържанието ѝ ще бъде обогатено с информация за опита по конкретни 
случаи, както и с отзивите от заинтересованите страни. 
За повече информация: 
Често задавани въпроси 
Брошура относно комбинирането на ЕСИ фондовете и ЕФСИ 
Платформа за свободно достъпни данни за ЕСИ фондовете 
План за инвестиции за Европа 

http://www.eib.org/efsi/index.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/financial-instruments/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-313_bg.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/funding/financial-instruments/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_bg
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Търговско-промишлена палата – Враца, чрез своя център Enterprise Europe 

Network, има удоволствието да Ви покани  

на 12-тото издание на b2fair двустранни бизнес срещи,  

в рамките на HANNOVER MESSE, които ще се проведат  

от 25 до 29 април 2016г.  
  
Събитието дава възможност на изложителите и посетителите да намерят потенциални партньори за бизнес сътрудничество и обмен 
на опит на международно ниво. 
От 2005 година до сега са организирани повече от 21 500 бизнес срещи сред повече от 2 800 участващи компании. 
Международната платформа за бизнес сътрудничество се организира от членовете на мрежата „Enterprise Europe Network” и 
професионални организации от цял свят в сътрудничество с Global Business & Markets Forum на HANNOVER MESSE.  
  
b2fair Ви предлага: 

 Индивидуални бизнес срещи в изключителна атмосфера; 

 VIP – салон на разположение на участниците 

 Мястото на срещите е в центъра на търговския панаир и е предназначено специално за двустранните бизнес срещи; 

 Широка международна партньорска мрежа, която оказва помощ на фирмите преди събитието; 

 Професионална помощ на място и след приключване на събитието. 
 
Двустранните бизнес срещи b2fair обхващат всички сектори на изложението, а именно: 

 Индустриална автоматика; 

 Енергийна ефективност: възобновяема енергия и конвенционално производство на електроенергия, захранване, пренос, 
разпределение и съхранение на електроенергия; 

 MobiliTec: хибридни и електрически задвижващи технологии, съхранение на енергия и алтернативни решения за мобилност; 

 Дигитално производство: Интегрирана обработка и ИТ решения; 

 Индустриално снабдяване: Индустриално подизпълнение и леки конструкции; 

 Индустриални зелени технологии: Технологии за околната среда; 

 R&D и Технологии; 
  
Такса за участие: 
!!! ВАЖНО: УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО ЗА ФИРМИ, КОИТО СА СЕ РЕГИСТРИРАЛИ ЧРЕЗ МРЕЖАТА ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK ДО 16 МАРТ 2016г. 
Такси за участие, считано от 07.03.2016г.  
за Изложители:  EUR  95.00  /  EUR  75.00 за втори човек 
за Посетители:  EUR  119.00  /  EUR  75.00 за втори човек 
  
Други специализирани услуги: 
•За участниците на b2fair се предлагат преводачески услуги на специална цена от 75.00 EUR. ; 
•b2fair консултантски услуги: 125,00 EUR. ; 
•Специална оферта: Преводачески и консултантски услуги - 175,00 EUR.  
За повече информация можете да посетите уеб сайта на събитието:  http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016/ 
 
При желание за участие можете да се свържете с нас: 
Enterprise Europe Network - Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 
Хр. Ботев 24, п.к. 267, 3000 Враца 
тел.: 092 660273/660271 
факс: 092 626308 
e-mail: cci-vr@online.bg 

 

http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2016/


3 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 2, февруари 2016 год. Безплатно месечно издание 

 
Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата Враца 

Има удоволствието да Ви покани на двустранни бизнес срещи, които ще се проведат в рамките на международното 

изложение “BUD-GRYF” в Шчечин, Полша  

в периода 15 – 17 Април 2016г. 

 
Събитието обхваща следните сектори и дейности: 

 Строителни материали; 

 Машини и инструменти; 

 Довършителни материали за строителството и интериорен дизайн; 

 Възобновяема и конвенционална енергия; 

 Доставчици на услуги: геодезия, картография, проектиране; 
 
Можете да намерите подробен списък на секторите на изложението тук: 
 
Участието в двустранните бизнес срещи е безплатно. 
 
За повече информация можете да посетите: https://www.b2match.eu/budgryf2016 
 
Краен срок за регистрация: 3 април 2016г. 
 
Защо да участвате? 

 За да срещнете потенциални бизнес партньори 

 За да откриете нови технологии и тенденции 

 За да намерите доставчици, подизпълнители, клиенти и много други  

 За да изградите трансгранични контакти и да популяризирате бизнеса си 

 

Какво предлагаме? 

 Безплатен вход на изложението 

 Превод от английски на полски / от немски на полски по време на срещите 

 Техническа помощ 

 Включване на профила на фирмата Ви в каталога на събитието 
 
При желание за участие можете да се свържете с нас: 
Enterprise Europe Network - Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 
ул.Хр. Ботев 24 
п.к. 267, 3000 Враца 
тел.: 092 660273/660271 
факс: 092 626308 
e-mail: cci-vr@online.bg  
 

 

https://www.b2match.eu/budgryf2016/pages/sectors
https://www.b2match.eu/budgryf2016
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Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 
„Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА 
процедура за подбор на проекти:  

BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ 
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната 
дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до 
разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 
Приложимият режим помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на 
Европейския съюз към помощта „de minimis“. 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.    
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 
1/ Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), 
свързани с разработването на иновативния продукт или процес; 
2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права 
по интелектуална собственост; 
3/ Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен 
модел или промишлен дизайн); 
4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 
5/ Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания 
иновативен продукт или процес; 
6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес; 
7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес; 
8/ Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес; 
9/ Визуализация на проекта. 
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб 
базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес:https://eumis2020.government.bg. 
Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г. 
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 
седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по 
електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти: 
Адрес на електронна поща: startups@mi.government.bg 
Не могат да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да 
бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от 
кандидатите по процедурата въпроси. 
Пълният пакет документи (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) по процедурата е публикуван 
на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република 
България: www.eufunds.bg. 
Условия за кандидатстване по процедурата, условия за изпълнение и приложения към тях 

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ОНЛАЙН: НОВА ПЛАТФОРМА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ 
Европейската комисия пусна в действие нова платформа, която ще помага на потребителите и търговците да решават 
онлайн спорове, свързани с покупки, направени онлайн. 
Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС) представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и 
търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки. Това ще става 
чрез насочване на споровете към националните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС), които са свързани към 
платформата. Тези органи са били подбрани от държавите членки въз основа на критерии за качество и Комисията е била 
уведомена за тях. 
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Повечето 
потребители, които са имали проблеми при пазаруването онлайн, не подават жалба, тъй като смятат, че процедурата е 
твърде дълга и няма да реши техния проблем. Платформата за онлайн решаване на спорове е иновативен инструмент, който 
спестява време и пари на потребителите и търговците. Тя ще повиши доверието на потребителите при пазаруването 
онлайн и ще подкрепи предприятията, които продават зад граница, като по този начин ще допринесе за развитието на 
европейския цифров единен пазар“.  
Основни характеристики на платформата: 

 Платформата се използва лесно и е достъпна от всички видове устройства. Потребителите могат да попълнят формуляра 
за жалби на платформата, като следват три лесни стъпки. 

https://eumis2020.government.bg/
mailto:startups@mi.government.bg
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/136/1651_Startups.zip
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Платформата е многоезична. Платформата предлага функция за писмен превод в помощ на страните по спора, намиращи се в 
различни европейски държави.  
Днес приблизително 117 органа за алтернативно решаване на спорове от 17 държави членки са свързани към платформата за 
онлайн решаване на спорове. Комисията работи с държавите членки, за да включи в платформата всички държави членки и 
секторивъв възможно най-кратък срок. Алтернативното решаване на спорове (АРС) представлява бърз и евтин начин за решаване 
на споровете. Общата тенденция показва, че споровете се решават за максимум 90 дни. Опитът на европейските потребители, които 
са използвали алтернативното решаване на спорове, е по-скоро положителен: 70% са посочили, че са доволни от начина, по който 
жалбата им е била разгледана по тази процедура. Това е допълнителен начин, по който потребителите могат да решават споровете 
си, и не замества възможността за започване на съдебно производство, което обаче обикновено излиза по-скъпо и отнема повече 
време (само 45% от потребителите са доволни от начина, по който съдът е разгледал жалбата им). 
Търговците също ще имат полза от тази нова платформа, тъй като процедурите за алтернативно решаване на спорове ще им 
помогнат да избегнат значителни съдебни разноски и да поддържат добри отношения с клиентите си.   
Контекст 
Правното основание за създаването на платформата за онлайн решаване на спорове е Регламентът относно онлайн решаване на 
потребителски спорове, в който се описват основните функции на платформата и работният процес, свързан със споровете, по които 
са подадени жалби чрез платформата. Регламентът се основава на Директивата за алтернативно решаване на потребителски 
спорове, с която се гарантира достъпът на потребителите до алтернативно решаване на спорове при уреждането на договорните им 
спорове с търговци. 
Достъпът до алтернативното решаване на спорове се гарантира без значение какви продукти или услуги са закупени, независимо 
дали продуктите или услугите са закупени онлайн или офлайн и дали търговецът е установен в държавата членка на потребителя 
или в друга държава членка. 
За повече информация:  Платформа за ОРС 

 
 

LLL, LEONARDO DA VINCI, Transfer of innovation 

I-CIA of SMEs Project Nr. 2013-1-TR1-LEO05-47542  
 
 

                     РЕВИЗИРАНО Е УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРОЕКТ I-CIA of SMEs 

Учебното съдържание по проекта I-CIA of SMEs „Подобряване способностите на МСП за проучване на конкуренцията“ е ревизирано, 
изменено и допълнено, в съответствие с препоръките, направени по време на тестовата фаза в края на миналата 2015 година. 
Процесът на финализиране на редакциите на дигитализираните учебни модули следва да приключи през месец март 2016 г. 
 

 
 

Най-съществените изменения са в модул 1, където трансферирането на иновации от предприятията е съотнесено към проучване на 
конкуренцията и в модул 4, който всъщност сега е практически казус с реална фирма и описана приложена методологията за 
проучване на конкуренцията. За по-лесно и бързо възприемане поднасянето на материала е запазено във вид на прентационни 
слайдове. 
Освен това обучителната платформа (http://i-ciaofsmestraining.eu/) е допълнена с реномирани полезни източници на информация. 
Всеки от партньорите е посочил линкове, където може да намерите данни за пазарите, на които оперирате, както тенденции и 
анализи, които имат отношение към Вашата работа. 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 

 only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:BG:PDF
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
http://i-ciaofsmestraining.eu/
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REACH 2018: РАБОТЕТЕ ЗАЕДНО ЗА ДА СПОДЕЛИТЕ СВОИТЕ ДАННИ И РАЗХОДИ 
 

Изискването за обмен на данни между фирми, които регистрират едно и също вещество е един от основните аспекти на 
регламента за REACH. По този начин, регистрантите могат да намалят разходите и да се избегнат ненужните изпитвания, 
особено върху гръбначни животни. 
Хелзинки, 1 март 2016 г. - Важна стъпка към успешната регистрация за REACH става организирано с вашите сътрудници 
регистранти. Как се прави това зависи от това дали веществото вече е регистрирано или не. Съвместното сътрудничество 
е третата фаза от пътната карта REACH за 2018.  
Ако веществото не е регистрирано, ко-регистрантите трябва да създадат форум за обмен на информация за веществото (SIEF) *. 
Това означава, наред с другите неща, че практически са съгласни за съвместна работа, споделяне на наличните научни данни и 
определяне как да бъдат запълнени пропуските в данните, преди изготвянето и подаването на съвместно регистрационно досие. 
Компаниите трябва да споделят разходите по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин между членовете на SIEF. 
Ако веществото вече е регистрирано, то вероятно подготвителната работа вече е направена и новите регистранти могат да се 
свържат с SIEF, за да станат част от съвместното подаване. Те ще трябва да преговарят, за да получат достъп до данните, от които 
се нуждаят и да вземат участие в разпределяне на разходите. 
Регистрантите трябва да избягват нови тестове чрез пълноценно използване на алтернативи на опитите с животни. Те също трябва 
да бъдат наясно, че ECHA няма да приема регистрации, когато е очевидно, че  данните не са споделени. Що се отнася до наличните 
данни извън SIEF, собствеността трябва да се зачита и компенсира. 
Практически съвети за нови SIEFs регистранти и за водене на преговори със съществуващите вече такива е на разположение 
на интернет страницата на Агенцията.  
Уебинар за третия етап на пътната карта на REACH 2018 ще се проведе в сряда 2 Март в 11:00 (Хелзинско време). Уебинара 
ще даде разбиране на задачите за компаниите, които SIEF трябва да извърши, за да се подготви регистрационно досие. Също 
така ще ви обясни как по справедлив, прозрачен и недискриминационен начин да се споделят разходите в контекста на REACH и 
новия регламент за изпълнение на съвместното подаване на данни и обмен на данни. Участниците ще имат възможност да 
задават въпроси на експерти от ECHA.  
* SIEF е специфична група oт регистранти и предварителните регистранти на определено вещество. Те споделят данни за 
регистрацията на REACH в SIEF. 
Предистория 
Последният краен срок за регистрация за REACH ще 
бъде на 31 май 2018 г. Този срок се отнася за компании, 
които произвеждат или внасят химични вещества в малки 
количества, между 1-100 тона годишно. 
Пътна карта ECHA REACH 2018  разделя регистрацията 
в седем фази и описва основните етапи на всяка фаза и 
подкрепата, която Агенцията планира да даде на 
регистрантите. 
Компаниите трябва да започнат подготовката си достатъчно рано. Уеб страниците на REACH служат като едно гише за всички 
материали в подкрепа на компаниите за подготовка на тяхната регисрация. 
Допълнителна информация 
REACH 2018 уеб страници, инфографика и брошура - http://echa.europa.eu/reach-2018 
Помощ при регистрация - http://echa.europa.eu/support/registration 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/9 от 5 януари 2016 за съвместно подаване и обмен на данни (Eur Lex) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0009 
Търсене за регистрирани вещества - http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances 
Законодателство на ЕС за химикали - http://echa.europa.eu/support/getting-started 
Хелпдеск - http://echa.europa.eu/support/helpdesks/ 
ECHA Newsletter – REACH - http://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/tag/reach 
Материали за медиите - http://echa.europa.eu/press/press-material/pr-for-reach-2018 
REACH 2018 in LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/reach-2018 
Twitter #REACH2018 - https://twitter.com/hashtag/reach2018 

file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
file:///C:/Users/pc1/Downloads/HYPERLINK%20%22http:/www.echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-get-organised-with-your-co-registrants-sief-management-and
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ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2016: КОМИСИЯТА ПУБЛИКУВА ДОКЛАДИТЕ ПО ДЪРЖАВИ 

Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическите и социалните предизвикателства в държавите членки на 
ЕС, т.нар.доклади по държави. Докладите са инструмент в рамките на оптимизиранияевропейски семестър за координация на 
икономическата политика с цел мониторинг на реформите на политиките и ранно предупреждение за предизвикателствата, пред 
които са изправени държавите членки. След публикуването през ноември нагодишния обзор на растежа за 2016 г. и на препоръката 
за еврозоната, с които се установяват приоритетите на европейско ниво, докладите, насочват вниманието на европейския семестър 
към националното измерение. Докладите ще послужат като основа за обсъждане с държавите членки на техните национални 
решения на политиката преди те да изготвят своите национални програми през април и ще доведат до формулиране в края на 
пролетта на специфичните за всяка държава препоръки на Комисията. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „На 
фона на нарастващите външни рискове и увеличаващата се нестабилност на финансовите пазари, спешно трябва да 
заздравим фундаменталните основи на нашите икономики. Анализът на Комисията показва, че в редица области на 
политиката се провеждат реформи, но усилията са неравномерни. Все още редица държави членки трябва да бъдат по-
решителни в преодоляването на съществуващите слабости, като например големия публичен и частен дълг.“ 
Мариан Тесен, комисарят,отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Въпреки че 
достигнахме най-високото ниво на заетост от началото на кризата през 2008 г., все още твърде много европейски граждани 
са без работа. Чрез европейския семестър ние оставаме ангажирани да помогнем на държавите членки в техните усилия да 
върнат хората на работа.“ 
Пиер Московиси, комисарят, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, 
заяви: „Докладите, които Комисията представи, предоставят най-точната и подробна картина на икономиките в ЕС. Тези 
задълбочени анализи ще бъдат основата за необходимия диалог между институциите на ЕС и националните органи тази 
пролет, с оглед на следващия набор от специфични за всяка държава препоръки. Увеличаването на работните места и 
засилването на растежа остават нашата първостепенна цел. Тъй като възстановяването на ЕС продължава да бъде 
нестабилно, Европейската комисия призовава държавите членки да продължават да реформират своите икономики и да 
коригират трайните макроикономически дисбаланси.“  
За 18 държави членки, посочени в Доклада за механизма за предупреждение за 2016 г., публикуван през ноември заедно с годишния 
обзор на растежа, докладите по държави включват задълбочения преглед съгласно процедурата при макроикономически 
дисбаланси. Гърция и Кипър, които понастоящем са предмет на програмите за подкрепа на стабилността, не са обхванати от 
докладите по държави на този етап. 
Следващи стъпки 
Като част от европейския семестър през следващите месеци Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки. 
През март Комисията ще проведе двустранни срещи с държавите членки, на които ще бъдат обсъдени докладите по държави. В 
допълнение Комисарите ще посетят държавите членки, за да се срещнат с националните правителства, парламентите, социалните 
партньори и други. От държавите членки се изисква да представят през април своите национални програми за реформи и своите 
програми за стабилност (за държавите от еврозоната) или конвергенция (за държавите извън еврозоната), които обхващат 
публичните финанси. Комисията призова държавите членки да проведат тесни консултации с националните парламенти и 
социалните партньори при изготвянето на тези документи. След това, през пролетта Комисията ще представи своите предложения 
за нов набор от специфични за всяка държава препоръки , които ще бъдат насочени към ключовите икономически и социални 
приоритети за всяка страна.  
Допълнителна информация 
Начало на Европейския семестър за 2016 г. За ноемврийския пакет от Европейския семестър 
За икономическото управление на ЕС 
Доклад за механизма за предупреждение - 2016 г. 
Зимна икономическа прогноза — 2016 г. 
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http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm

