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

Брой 5, 2016 год. 

КОМИСИЯТА ОТЛИЧАВА ПРОЕКТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА В ЕВРОПА 

С годишните награди „Натура 2000“ се отличават постижения в опазването на околната среда в ЕС и се повишава осведомеността 
за инициативи в тази област, които са от полза както за качеството на живот на гражданите, така и за икономиката, от която зависи 
техният просперитет. 
Измежду 24 финалисти бяха избрани за победители шест проекта от България, Латвия, Испания, Обединеното кралство и 
трансгранични проекти от Белгия и Франция, както и от Гърция, България, Унгария, Финландия и Норвегия. 
Тази година наградата на европейските граждани се присъжда на испанската инициатива за спасяване на иберийския рис—най-
застрашения от изчезване вид дива котка в света. Тази инициатива, изпълнявана с помощта на финансиране по програма LIFE на 
ЕС, привлече вниманието на обществеността и спечели с общо почти 6000 гласа. 
Наградата за опазване бе присъдена на инициатива за възстановяване на обраслите тресавища в Dove Stone в Обединеното 
кралство, изпълнена от Кралското дружество за защита на птиците и водоснабдителното дружество United Utilities. С помощта на 
местни доброволци, проектът успя да възстанови много рядко местообитание — обраслите тресавища — в обекта по „Натура 2000“ 
Dove Stone, както и да подобри качеството на местните води. 
Проектът За Балкана и хората от България спечели наградата за социално-икономически ползи за това, че показва как 
опазването на природата и икономическото развитие на селските райони вървят ръка за ръка и са взаимнозависими. Тази 
инициатива, изпълнявана от обединение от НПО, помогна на земеделски стопани и микро- и малки предприятия от Стара планина 
да продават своите продукти на пазара и да популяризират екотуризма. Бе въведена и схема за „плащане за екосистемни услуги“, 
която гарантира, че защитата на важни пасища и водни екосистеми носи икономически ползи на местните предприятия.  
Наградата за комуникация бе присъдена на проекта Природна концертна зала в Латвия, изпълняван от едноименната асоциация 
Nature Concerthall, за приноса му към подобряване на знанията на обществеността за природата и биологичното разнообразие по 
новаторски и артистичен начин. В резултат на уникално по рода си сътрудничество между учени и музиканти, всяка година на 
територията или в близост до обекти по „Натура 2000“ се организират творчески прояви, посветени на различен вид или 
местообитание. През последните десет години тези прояви са привлекли десетки хиляди посетители, подобрявайки знанията им за 
опазването на природата и насърчавайки екологосъобразното поведение.   
Наградата за постигане на компромис между интереси/възприятия се присъжда на проекта Създаване на зелени коридори за 
биоразнообразие под въздушните електропроводи за високо напрежение между Белгия и Франция. Тази инициатива се изпълнява от 
два електропреносни оператора, ELIA и RTE, с помощта на финансиране по LIFE и изпробва съобразен с природата подход за 
преодоляване на предизвикателствата на снабдяването с електроенергия в залесени райони. Този подход не само е довел до 
подобряване на биоразнообразието и ландшафта, но има смисъл в дългосрочен план и от икономическа гледна точка. 
Проектът за опазване на малката белочела гъска, най-рядката водолюбива птица в Европа, спечели наградата за трансгранично 
сътрудничество и изграждане на контакти. Партньори от България, Финландия, Гърция, Унгария, Норвегия и 15 други държави 
обединиха усилията си за вземане на спешни мерки за опазване на природата по миграционния маршрут на птицата, както и за 
развитие на политиката, повишаване на осведомеността, професионално обучение и образование в областта на околната среда.   

http://natura2000award-application.eu/finalist/2226
http://natura2000award-application.eu/finalist/2202
http://natura2000award-application.eu/finalist/1226
http://natura2000award-application.eu/finalist/2135
http://natura2000award-application.eu/finalist/2679
http://natura2000award-application.eu/finalist/2679
http://natura2000award-application.eu/finalist/2215
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ПОКАНА ЗА ПИЛОТНИ ТЕСТОВЕ ПО ПРОЕКТ InnoWork „КЪМ ПО-ИНОВАТИВНА РАБОТНА СРЕДА“  
InnoWork (проект № 2014-1-BG01-KA202-001634; web-site http://innowork-project.eu) е инициатива, финансирана от програма Еразъм+, 
изпълнявана от 7 партньора от 6 европейски държави (България, Великобритания, Финландия, Австрия, Литва и Португалия) и има 
за цел да създаде благоприятна за иновации среда в европейските микро, малки и средни предприятия и да увеличи адаптивността 
им чрез осигуряване на необходимата подкрепа за обучение в областта на организационните иновации. 
Проектът е насочен към две основни целеви групи – МСП (малки и средни предприятия) и доставчици на професионално обучение. 
Към момента проектът е своята пилотна фаза. Разработен е специализиран курс и методология за разработване на иновационен 
план от страна на предприятията. В рамките на пилотното тестване ще бъде проведен еднодневен ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР на 
22.06.2016 г. (сряда), покриващ следните теми по модули: 

 Понятията креативност и иновации – въведение  

 Организационна структура (бизнес модел), креативният процес и управление за иновация 

 Създаване на култура за иновации 

 Поддържане на култура на иновации 

 Прилагане на креативност в работните задачи 

 Управление на креативно работното място 

 Иновационно лидерство 

 Технологията като двигател за креативни идеи 

 Разработване на организационен план за иновации 

 Други инструменти за креативност 
В допълнение към този семинар желаещо предприятие ще има възможност да премине през целия процес по РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН ИНОВАЦИОНЕН ПЛАН - от идентифициране на най-належащите проблеми (ден 1, време с мениджмънта около 2 часа) 
до изготвянето на детайлен план за преодоляване на идентифицираните нужди с помощта на експерти от екипа изпълняващ проекта 
InnoWork (ден 2 – вкл. с част от персонала около 3 часа).  
Ако проявявате интерес да вземете участие в някоя от двете дейности по пилотното тестване на InnoWork – обучителен семинар 
или изготвяне на иновационен план, моля до 06.06.2016 г. (понеделник) да се свържете с нас на посочените по долу контакти: 
Тел.: 092 66 02 71; 0878 598 213 
Е-mail: cci-vr@online.bg 

Лице за контакти: Мариела Петкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2016 

В рамките на проект "Rural DEAR Agenda - EYD 2015" (План за обучение за развитие в селските райони и повишаване на 
обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия - GD DevCo, в който  Търговско-промишлена палата – Враца е 
партньор и като част от дейностите на проекта, каним  да кандидатстват с проектни предложения публични и частни организации и  
институции. 
Проектни предложения по тази покана може да бъдат подавани и от асоциации, организации и/или групи с доказан опит и насочени 
към постигане на целите на Обучение за развитие и/или темите свързани с ОР. 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 календарни дни от датата на публикуване на настоящата покана, т.е. 
18.06.2016 г., 17:00 часа.  
Повече за проекта и условията по посочената покана вижте на http://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-2015/ 

 
RURAL DEAR AGENDA – EYD 2015 

Project funded by European Commission 
Non-State Actors and Local Authorities in Development: Raising public awareness of development issues and promoting 

development education in the European Union 
EuropeAid/134863/C/ACT/Multi 

Проектът е финансиран с финансовата подкрепа на Европейската 
комисия. Тази публикация отразява само вижданията на автора, 
ТПП-Враца и от Комисия не може да бъде търсена отговорност за 
използването на съдържащата се в нея информация. 

http://innowork-project.eu
http://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-2015/
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BG16RFOP002-3.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“  

 
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 3 „Енергийна и 
ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. 
“Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-
3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ 
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за 
насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на 
икономиката. 
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е, както следва: 
По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от приложимите режими на 
държавна помощ: 
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година 
за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 
187/26.06.2014). 
или 
2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 
на Комисията от 17 юни 2014 
или 
3) Помощ „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“. 
По Елемент Б „Услуги“ приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 
декември 2013 г. 
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 176 024 700 лв. (90 000 000 евро). 
Допустими за финансиране са следните дейности: 
Елемент А „Инвестиции“ 
- Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от 
лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и 
- ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 
5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност; 
  
Елемент  Б „Услуги“: 
- Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за 
изпълнението на проекта; 
-  Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно 
изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001; 
- Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 
60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност; 
- Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А; 
- Публичност и визуализация; 
- Одит 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. 
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: energy_sme@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 по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е 
публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал 

за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове : www.eufunds.bg. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12. 10. 2016 г. 

Условия за кандидатстване по процедурата, условия за изпълнение и приложения към тях 

https://eumis2020.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/
mailto:energy_sme@mi.government.bg
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.opcompetitiveness.bg/images/module4/files/139/1698_BG16RFOP002-3.001.zip
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ФИНАНСОВИ УСЛУГИ: КОМИСИЯТА НАСТОЯВА БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА И СЛОВАКИЯ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ 

С ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

 
Европейската комисия официално настоя България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да изменят законодателството си 
във връзка с придобиването на земеделска земя поради това, че то нарушава свободното движение на капитали и правото 
на свободно установяване. 
С Договора за присъединяване от 2003 г. на новите страни членки се предоставя преходен период, през който да приведат 
националните си правила за придобиване на земеделска земя в съответствие с правото на ЕС. След като през 2014 г. преходните 
периоди изтекоха, България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия приеха нови закони за регулиране на придобиването на земеделска 
земя. 
В тези нови национални правила има някои разпоредби, които според Комисията представляват ограничение на свободното 
движение на капитали и на правото на свободно установяване. Това на свой ред може да възпрепятства трансграничните 
инвестиции. Някои от ограниченията може да са основателни, тъй като имат за цел борба със спекулативните покупки или 
обслужват цели в областта на планирането и цели на политиката за селските райони; въпреки това, за да бъдат законни, те трябва 
да са пропорционални и да не дискриминират другите граждани на ЕС. 
Днешното искане на Комисията е под формата на мотивирано становище. Комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, 
ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не успеят да приведат националното си законодателство в съответствие с правото 
на ЕС в рамките на два месеца. 
Контекст 
Комисията изпрати т. нар. официални уведомителни писма на България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия през март и април 2015 
г. (вж. IP/15/4673 от 23 март 2015 г. и IP/15/4877 от 29 април 2015 г.). След като получи отговори от тези страни членки, Комисията 
остава загрижена по отношение на националните разпоредби, които в момента са в сила. 
Основният повод за загриженост в България и Словакия е, че купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната, 
което представлява дискриминация срещу другите граждани на ЕС. В Унгария има силно ограничителна система, която налага 
пълна забрана върху придобиването на земя от юридически лица и задължение за купувача сам да обработва земята. Освен това, 
както и вЛатвия и Литва, купувачите трябва да бъдат земеделски стопани. Въпреки че Комисията е съгласна, че националните 
органи следва да могат да регулират пазара на земеделска земя по такъв начин, че да поддържат нейното използване за 
земеделски цели и да насърчават местното развитие, тя смята, че някои от тези мерки са прекомерно ограничителни и 
дискриминационни, що се отнася до привличане на инвестиции в развитието на селските райони.  
За повече информация: 
- Относно ключови решения във връзка с процедури за установяване на неизпълнение на задължения от месец май, моля, вижте 
пълния текст на MEMO/16/1823. 
- Обща информация за процедурите за установяване на неизпълнение на задължения в областта на финансовите услуги. 
- Информация за процедурите за установяване на неизпълнение на задължения. 
 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА:  

НАД 100 МЛРД. ЕВРО ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПО-МАЛКО ОТ ГОДИНА СЛЕД СТАРТИРАНЕТО НА ФОНДА 
За по-малко от една година съществуване на Европейския фонд за стратегически инвестиции са подкрепени 64 проекта и са 
мобилизирани повече от 100 млрд евро инвестиции в целия Европейски съюз. 
Вчера Европейската инвестиционна банка, която е партньорът на Комисията във връзка с изпълнението на Плана за инвестиции, 
одобри за финансиране още 8 проекта на стойност 9,3 млрд. евро. С това общият брой на одобрените инвестиционни проекти става 
64 и се реализира почти една трета от целевата стойност от 315 млрд. евро инвестиции за период от три години. 
Новите проекти в рамките на Плана за инвестиции за Европа на Комисията на Юнкер са в стратегически области, като 
научноизследователска и развойна дейност, енергийна ефективност и цифрови технологии, а броят на участващите държави членки 
вече е 26. 
Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: „Днешната новина показва, че тази Комисия е сериозна в своите намерения. Заедно със своя 
партньор ЕИБ ние изпълняваме нашия План за инвестиции – за по-малко от година съществуване Европейският фонд за 
стратегически инвестиции е стимулирал инвестиции в размер над 100 млрд. евро в ЕС. Спазваме обещанието си да върнем 
европейците на работа и да помогнем за възстановяването на Европа“. 
Повече информация 
Пълен списък на проектите, одобрени до момента по ЕФСИ 
Често задавани въпроси 
За Плана за инвестиции за Европа 
Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани 
усилия на европейско равнище за обръщане на тенденцията и за напредък по пътя към икономическото възстановяване на Европа. 
Налице са достатъчно средства и те трябва да бъдат мобилизирани навсякъде в ЕС в подкрепа на инвестициите. Няма един-
единствен и лесен отговор, няма „бутон за задвижване на растежа“, няма универсално приложимо решение. Икономическият подход 
на Комисията се опира на три стълба: структурни реформи, за да поеме Европа по нов път на растеж, фискална отговорност за 
възстановяване на устойчивостта на публичните финанси и за затвърждаване на финансовата стабилност и инвестиции, за да се 
даде тласък на траен растеж. 
Планът за инвестиции за Европа е в основата на тази стратегия. Той е насочен към премахване на пречките пред инвестициите, 
осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и към по-интелигентно използване на новите и 

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargement_process/future_prospects/negotiations/eu10_bulgaria_romania/treaty_2003/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4673_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4877_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1823_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/infringements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5419_en.htm
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ПРОЛЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА - 2016: ЗАПАЗВАНЕ НА ПОСОКАТА НА ФОНА НА ВИСОКИ РИСКОВЕ 

Комисията прогнозира растеж от 1,6 % в еврозоната и 1,8 % в ЕС през 2016 г. 
Със забавянето на оборотите при някои ключови търговски партньори и отшумяването на благоприятните за европейската 
икономика фактори се очаква икономическият растеж в Европа да остане умерен. В резултат на това БВП в еврозоната ще 
продължи според прогнозите да нараства с умерени темпове през периода 2015—2017 г. В своята пролетна прогноза Комисията 
очаква растеж на БВП в еврозоната от 1,6 % през 2016 г. и 1,8 % през 2017 г., при 1,7 % през 2015 г. (за сравнение — зимна 
прогноза: 2015 г.: 1,6 %, 2016 г.: 1,7 %, 2017 г.: 1,9 %). Растежът на БВП в ЕС се очаква да намалее от 2,0 % през миналата година на 
1,8 % през 2016 г. и да се покачи леко до 1,9 % през 2017 г. (за сравнение — зимна прогноза: 2015 г.: 1,9 %, 2016 г.: 1,9 %, 2017 г.: 
2,0 %). 
Подчертано експанзионистичната парична политика създаде условия за нарастване на инвестициите, като осигури достъп до по-
лесно и по-евтино финансиране. Бюджетната политика в еврозоната се очаква да подкрепи растежа през настоящата година. 
Нефтът поевтиня отново в началото на 2016 г. и реално разполагаемите доходи се запазиха на по-високи нива, но се очаква това 
постепенно да отшуми, тъй като цената на нефта отново нараства. Аналогично, макар в известна степен все още да извлича ползи 
от по-евтиното евро, наскорошното му поскъпване би могло да направи еврозоната по-податлива на последствията от забавянето на 
външния растеж. 
При всички държави членки се очаква икономически растеж до 2017 г. - Очакванията са за нарастване или запазване на нивото 
на икономическия растеж в повечето държави членки през прогнозния период. Икономиките на всички държави членки се очаква да 
отбележат растеж през следващата година, но той ще остане неравномерен в ЕС. 
Според предвижданията въздействието на нетния износ върху растежа ще бъде отрицателно през 2016 г., преди да стане неутрално 
през 2017 г. Затова вътрешното търсене ще продължи да бъде основен двигател на растежа: очаква се инвестициите да нараснат 
през следващата година до 3,8 % както в еврозоната, така и в Европейския съюз, а частното потребление леко да намалее, тъй като 
очакваното покачване на инфлацията ще намали ръста на реалните доходи. 
Подобрението на показателите на пазара на труда ще продължи и занапред - Очаква се ситуацията на пазара на труда да 
продължи да се подобрява с умерени темпове, като закъсняла реакция на по-благоприятните циклични условия и вследствие на 
ограничения ръст на заплатите. Въведените през последните години реформи на пазара на труда и бюджетни мерки в някои 
държави членки също се отразяват положително на нетния брой нови работни места. Макар и да не се очаква в близко бъдеще 
преодоляване на различията на пазара на труда, безработицата в еврозоната се очаква да спадне до 10,3 % през 2016 г. и до 9,9 % 
през 2017 г., в сравнение с 10,9 % през 2015 г. В ЕС като цяло се очаква безработицата да спадне от 9,4 % през 2015 г. на 8,9 % през 
2016 г. и на 8,5 % през 2017 г. 
Фискалната политика остава благоприятна; перспективите за бюджета се подобряват - Кумулативният дефицит по 
консолидирания държавен бюджет както в еврозоната, така и в ЕС се очаква да продължи да се понижава през тази и следващата 
година в условията на икономически растеж и ниски лихвени проценти. Дефицитът по консолидирания държавен бюджет в 
еврозоната се очаква като цяло да намалее от 2,1 % от БВП през 2015 г. (2,4 % за ЕС) на 1,9 % през 2016 г. (2,1 % за ЕС) и на  1,6 % 
през 2017 г. (1,8 % за ЕС) при запазване на настоящата политика. Очаква се фискалната позиция в еврозоната да е леко по-
експанзионистична през тази година. Същевременно съотношението на държавния дълг спрямо БВП се очаква да продължи 
постепенно да намалява — от 94,4 % през 2014 г. до 91,1 % в еврозоната през 2017 г. (85,5 % за ЕС). 
Инфлацията продължава да се ръководи от цените на енергоносителите - Цените на нефта спаднаха отново в началото на 
2016 г., което стана причина инфлацията да премине в отрицателни стойности. Очакванията са тя да остане близо до нулева в 
краткосрочен план, тъй като цените на енергията са по-ниски, отколкото преди една година. Външният ценови натиск също е слаб на 
фона на лекото поскъпване на еврото и доста ниските световни цени на производителите. Инфлацията се очаква да нарасне по-
чувствително през втората половина на тази година, тъй като цените на енергията постепенно ще се повишават, а цените на 
вътрешния пазар ще нарастват поради засилващото се вътрешно търсене. Според прогнозите инфлацията на потребителските цени 
ще достигне 0,2 % в еврозоната за тази година (0,3 % за ЕС) и 1,4 % през 2017 г. (1,5 % за ЕС). 
Слабо вероятен глобален растеж - През изминалата година растежът извън ЕС отбеляза вероятно своите най-ниски темпове от 
2009 г. насам (3,2% през 2015 г.) вследствие забавянето на нововъзникващите пазари. Перспективите за растежа на БВП на 
глобално равнище бяха допълнително влошени от по-слабите темпове на развитите икономики, а очакванията за умерено 
нарастване са белязани от висока степен на несигурност. Световната икономика се очаква да нарасне с 3,1 % през 2016 г. и с 3,4 % 
през 2017 г. 
Европейската икономическа прогноза е съпътствана от значителни рискове 
Налице е значителна несигурност при настоящата прогноза. Сред външните фактори, които представляват риск, е вероятният по-
нисък растеж на нововъзникващите пазари, особено Китай, което може да засегне повече страни или да се окаже по-лошо от 
очакваното. Несигурността във връзка с геополитическото напрежение продължава да е висока и може да засегне европейските 
икономики по-силно от очакваното. Резките промени в цените на нефта или сътресения на финансовите пазари също могат да 
забавят икономическия растеж в Европа. Освен това рисковете, свързани с вътрешните събития в ЕС, остават значителни, 
например във връзка с темпа на изпълнение на структурните реформи и несигурността около свързания с членството в ЕС 
референдум в Обединеното кралство. От друга страна, положителното въздействие на структурните реформи може да изпревари 
прогнозите, а влиянието на доста гъвкавите парични политики върху реалната икономика да бъде по-благоприятно от очакваното. 
Контекст 
В прогнозата са взети под внимание всички налични към 22 април 2016 г. данни и фактори, включително предположения за 
държавните политики. Взети са предвид само политиките, които са обявени по правдоподобен начин и са изложени в достатъчно 
подробности. В прогнозата се предполага, че в тях няма да настъпят промени. Тази прогноза се основава и на набор от външни 
предположения относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките. Използваните стойности отразяват пазарните 
очаквания въз основа на пазарите на деривати към момента на изготвянето на прогнозата. 



6 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 5, май 2016 год. Безплатно месечно издание 

Хелзинки, 26-ти Май 2016 - В своя доклад, ECHA описва основните постижения и предизвикателства на законодателството на ЕС за 
химикалите. Като основни предимства досега, докладът подчертава богатството на информация за химикалите, както и свободния 
достъп до интернет страницата на Агенцията. Повишаване на знанията за химични свойства, води до подобряване на управлението 
на химикали, за по-безопасни продукти и до постепенно премахване на най-опасните вещества. 
Геерт Дансът, Изпълнителен директор на ECHA казва: "REACH и CLP недвусмислено водят до по-безопасна Европа. Гражданите 
вече могат лесно да разберат за опасностите от химикалите, които се използват. В доклада си ECHA поема много ангажименти за по
-нататъшно подобряване на услугите си. Препоръките насърчават всички други участници в процеса - промишлени асоциации на 
държавите-членки, Европейската комисия - да поемат своя дял, така че ние ще трябва надеждно да идентифицираме химикалите, 
които пораждат сериозно безпокойство и да приемем най-подходящите мерки за управление на риска". 
Сред основните препоръки в доклада, ECHA подчертава, че компаниите трябва да се актуализират и да се подобри качеството на 
регистрационните данни и информационни листове за безопасност на химичните вещества.  
Фирмите също трябва да осигурят по-задълбочени данни за наноформи на вещества, които те произвеждат. Европейската комисия 
скоро трябва да изясни правните изисквания в REACH за наноматериалите. 
ECHA препоръчва преглед на изискванията на класифицирането, етикетирането и опаковането според Регламент (CLP), защото 
компаниите предоставят противоречиви класификации на веществата. ECHA предлага този регламент да бъде изменен и да изисква 
дружествата да обменят данни и да се споразумеят за класификацията. 
Интерфейсът между REACH и CLP и друго законодателство трябва да бъде оптимизиран чрез по-широко използване на данните, 
получени в съответствие с останалото законодателство на ЕС за химикалите. Синергията между REACH и CLP също трябва да бъде 
засилена, когато се преразглежда друго законодателство на химикали. Това ще намали ненужната тежест за бизнеса и осигуряване 
на по-голяма яснота за потребителите. 
За да помогне на потребителите да направят информиран избор, всеки гражданин на ЕС трябва да има по-надеждна информация за 
веществата, пораждащи сериозно безпокойство в продуктите, които купуват. Компаниите са длъжни да уведомяват ECHA за такива 
вещества в продуктите, но много малко от тях са направили това досега. ECHA препоръчва преглед на задълженията за 
уведомление в контекста на кръгова икономика. 
Накрая, ECHA не вижда никаква непосредствена необходимост от преразглеждане Регламента за REACH. 
Обща информация 
ECHA публикува втория си доклад за прилагането на REACH и CLP. Докладът предоставя визия на въздействието, успеха и 
оставащите предизвикателства на прилагането на европейското законодателство за химикалите. Той също така прави ангажименти 
и дава препоръки на Европейската комисия, държавите-членки и индустрията. 
Допълнителна информация 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf - Доклад на ECHA относно прилагането на REACH и 
CLP  
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_summary_en.pdf Факти и цифри, обобщени в брошура на 
доклада https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Wvm4FXaE&feature=youtu.be  - По-безопасни химикали в Европа [видео] 
http://echa.europa.eu/reach-2018/in-your-language/member-states  - REACH 2018 на Вашия език 

Европейски информационен и иновационен център Враца 
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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.  

http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/13634/operation_reach_clp_2016_summary_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YJ5Wvm4FXaE&feature=youtu.be
http://echa.europa.eu/reach-2018/in-your-language/member-states

