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

Брой 1, 2015 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца 
има удоволствието да Ви покани на двустранни бизнес срещи,  
които ще се проведат в рамките на международните изложения  

“BUD-GRYF & ENERGIA” в Шчечин, Полша в периода  27 - 29 Март 2015г. 
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; 
Участието в двустранните бизнес срещи е безплатно. 
За повече информация можете да посетите: https://www.b2match.eu/budgryf2015 
Краен срок за регистрация: 10 март 2015г. 
При желание за участие можете да се свържете с нас: 
Enterprise Europe Network - Враца 
Търговско-промишлена палата - Враца 
ул.Хр. Ботев 24, 3000 Враца 
тел.: 092 660273/660271 
факс: 092 626308 
e-mail: cci-vr@online.bg 

https://www.b2match.eu/budgryf2015
mailto:cci-vr@online.bg
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Център Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата- Враца, в качеството си на съорганизатор  
на брокерско събитие “CONTACT: Business Meetings 2015”,  
Ви кани на двустранни бизнес срещи, които ще се проведат  

на 24 и 25 февруари 2015г. в Лайпциг, Германия. 
Брокерското събитие ще се проведе по време на Международния панаир за металорежещи машини, производство и автоматизация 
“inTEC” (www.messe-intec.com) и Международния панаир за поддоставчици на части, компоненти, модули и технологии „Z 2015 - 
Subcontracting Fair“ (www.subcontractingfair.com) в Лайпциг от 24-ти до 25 февруари 2015г. 
В началото на 2015 г., с паралелно протичащите машиностроителен панаир INTEC и панаира за поддоставчици Z, Лайпциг за поре-
ден път ще се превърне в център за металообработващата и металопреработващата промишленост в Европа.  
Изложбите на капиталови стоки имат дълга традиция в Лайпциг и открай време са ценена платформа за интензивен обмен между 
Изтока и Запада. Специализираните панаири 
INTEC и Z успяха да се изградят върху тази 
основа и са се развили през годините в за-
дължителна среща за европейските браншо-
ве машиностроене, изграждане на съоръже-
ния и инструментостроене, както за автомо-
билната промишленост и електрониката. 
ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ: 

 Части, детайли, техники и технологии за автомобилната индустрия; 

 Части, детайли, техники и технологии за машиностроенето, изграждането на съоръжения и инструментостроенето; 

 Металообработващи машини и строителна техника; 

 Производствени процеси, лазерна технология, технологии за заваряване; 

 Електротехника, промишлена електроника, сензорни технологии; 

 Измерване и тестване на технологии, системи за управление на качеството; 

 Технологии за производство на системи за генериране на енергия, на базата на възобновяеми източници на енергия; 

 Хидравлични системи; 

 Автоматизация и роботика; 

 Информационни технологии (софтуер); 

 Научни изследвания и иновации; 
Организаторите на B2B срещите предлагат: 

 Организиране на B2B срещи по време на две международни изложения 
 Двустранни срещи, съобразени с графика на участниците и изложителите 

 Свободен вход за “inTEC” и „Z 2015 - Subcontracting Fair“ 
Такси за участие: 

 за изложители /вкл. фирми от България/ – безплатно; 

 за посетители /фирми от Германия/ – 150 евро; 

 за посетители /фирми от България/ – 50 евро; 
Ако сте заинтересовани от събитието, моля посетете https://www.b2match.eu/contact2015?locale=en , откъдето може да се 
регистрирате за участие. 
Краен срок за регистрация: 10 февруари 2015г. 
Не се колебайте да се свържете с нас в случай, че Ви е необходима допълнителна информация или съдействие! 
Enterprise Europe Network Враца 
Търговско- промишлена палата- Враца 
3000, Враца, ул. Христо Ботев 24 
тел: 092/ 660271 / 660273;  
факс: 092/626308; 
e-mail: cci-vr@online.bg 
www.een.cci-vratsa.org 

 
 

http://www.messe-intec.com
https://www.b2match.eu/contact2015?locale=en
mailto:cci-vr@online.bg
http://een.cci-vratsa.org/
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Център Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата- Враца, в качеството си на съорганизатор на брокерс-
ко събитие “Let’s connect: business & innovation”,  

Ви кани на двустранни бизнес срещи, които ще се проведат  
на 26 февруари 2015 във Велс, Австрия. 

 
Брокерското събитие е част от Световни дни за устойчивата енергия (World Sustainable Energy Days) и expoEnergy във 
Велс, Австрия. 
“Световни дни на устойчивата енергия” е една от най-
мащабните годишни конференции в тази област в Европа. Повече 
от 10 000 участници от около 99 страни се срещаха през последните 
години във Велс. 
ЕxpoEnergy е най-посещаваното специализирано събитие и търгов-
ско изложение в областта на енергията с 913 изложители от 16 дър-
жави. 
ЦЕЛЕВИ СЕКТОРИ: 
Сектор Биомаса 

 Горива от биомаса (палети, дървени стърготини и т.н.) 

 Продукти/ технологии/ решения за производство на горива, отопление, производство на електричество  

 Проекти и услуги за проучвания  

 Верига на доставките на биомаса 

 Маркетинг, бизнес модели 

 Стандартизация и качествени въпроси 
Сектор Енергийно ефективни сгради 

 Жилищни/ търговски и публични сгради 

 Иновативни материали/ компоненти/ технологии 

 Решения за ново строителство и реконструкция 

 Продукти и услуги за нискоенергийни сгради 

 Проекти и услуги за проучвания   

 Tехнологии за нискоенергийни сгради 

 Архитектурни решения  

 Умни“ сгради 
Организаторите на B2B срещите предлагат: 

 Организиране B2B срещи по време на международното изложение и конференция 

 Двустранни срещи, съобразени с графика на участниците и изложителите 

 Свободен вход за посетители на конференцията (в противен случай се заплаща такса 70 EUR без ДДС) 
Ако сте заинтересовани от събитието, моля посетете http://www.b2match.eu/lets-connect2015, откъдето може да се регистрира-
те за участие. 
Краен срок за регистрация: 24 февруари 2015г. 
 Не се колебайте да се свържете с нас в случай, че Ви е необходима допълнителна информация или съдействие! 
Enterprise Europe Network Враца 
Търговско- промишлена палата- Враца 
3000, Враца, ул. Христо Ботев 24 
тел: 092/ 660271 / 660273;  
факс: 092/626308; 
e-mail: cci-vr@online.bg 
www.cci-vratsa.org 
 

http://www.b2match.eu/lets-connect2015
mailto:cci-vr@online.bg
http://www.cci-vratsa.org/
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Представяне на проект Към по-иновативна работна среда 

Иновациите са в основата на Стратегията „Европа 2020“. Във водещата инициатива на стратегията - Съюз за иновации се посочва: 
”Във времена на обществени бюджетни ограничения, сериозни демографски промени и увеличаване на конкуренцията в световен 
мащаб, конкурентоспособността на Европа, възможностите ѝ да разкрива милиони нови работни места с цел замяна на тези, 
закрити поради кризата, и нашият бъдещ стандарт на живот като цяло зависи от нашата способност да правим  иновации в 
продукти, услуги, бизнес и социални процеси и модели.” 
Основната цел на проекта „Към по-иновативна работна среда“, акроним InnoWork е да се създаде за микро, малки и средни предп-
риятия от Европейския съюз една по-благоприятна среда за иновации, както и да се повиши тяхната бизнес адаптивност чрез 
осигуряването на необходимата подкрепа за обучение за осъществяване на организационна иновация. 
Специфичните цели на проекта InnoWork включват: 

 да предостави на микро, малки и средни предприятия от Европейския съюз /ЕС/ общодостъпни образователни ресурси в об-
ластта на иновациите на работното място и относно организационните иновации; 

 да подкрепи микро, малки и средни предприятия от ЕС при развитието на техните умения за прилагане на планови иновации; 

 да повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на микро, малки и средни предприятия от ЕС, с помощта на прак-
тическо обучение, съобразено с техните нужди; 

 да повиши осведомеността на бизнеса в ЕС и доставчиците на професионално образование и обучение, относно значението на 
иновациите на работното място и организационните иновации, както и да създаде необходимата култура за подкрепа в тази 
насока. Участие в продължаващо професионално образование и обучение: До 2020 година средно поне 15% от възрастното 
население (25-64 години) следва да участва в обучения през целия живот. 

Основните целеви групи, към които проектът InnoWork е насочен, са малки и средни предприятия и организации, извършващи изс-
ледователска и развойна дейност. 
Проектът е насочен към две големи целеви групи, които ще бъдат включени във всички дейности по проекта: 
1) Микро, малки и средни предприятия  
2) Доставчици на продължаващо професионално образование и обучение, включващи: 

 организации, специално създадени за тази цел; 

 независими лица, които предлагат услуги в областта на професионалното образование и обучение; 

 работодатели, които осигуряват обучение като част от своите бизнес дейности; 

 обучаващи се в продължаващо професионално образование и обучение; 

 обучители по продължаващо професионално образование и обучение; 

 лицата, отговорни за разработването и съставянето на конкретния план на професионалното образование и обучение. 
Проектът InnoWork е инициатива, финансирана от програма Еразъм+, KA2 – Сътрудничество и иновации за добри практики. 
Проектът е с продължителност 24 месеца - започва 01.09.2014 и приключва 31.08.2016 г. Консорциумът, който изпълнява проекта 
InnoWork, се състои от 7 партньорa от 6 страни-членки на ЕС: 3 частни компании от областта на консултирането, изследователската 
дейност и човешките ресурси, 1 търговско-промишлена палата, 1 университет за приложни науки, 1 регионален научен парк и 1 
фондация. Работен пакет 6 “Разпространение и оползотворяване” се ръководи от партньора от България, Търговско-промишлена 

палата - Враца. 
Основни дейности и резултати: 

 InnoWork Учебна Програма: Учебната програма за InnoWork ще съдържа елементи като специализация (за обучаеми), необ-
ходими предпоставки за вземане на курса, целите на курса, ключови компетенции, които ще бъдат разработени в рамките на 
курса, както и съдържанието на курса; те ще послужат като основа за разработване на структурата на учебния материал. При 
разработването на учебната програма ще бъдат включени както МСП, така и за доставчиците на ПОО. 

 Учебно съдържание: Учебното съдържание ще бъде разработено в унисон с приоритета на Европейската комисия за инова-
ции на работното място, чрез интегриране на модул, посветен на темата, като част от обучението за организационни иновации. 
Учебните материали ще са насочени към търсене и повишаване на иновациите и креативните умения чрез предоставяне на 
информация за основните теми, като например "Лидерство за иновации", "Технологията като средство на иновативни идеи", 
"Креативно управление на работното място". 

 Насоки за доставчици на ПОО: Насоките ще бъдат кратко методическо ръководство  за доставчици на ПОО по разработено-
то учебно съдържание на InnoWork. Документът ще е обобщаващ и фокусиран и също така ще има провокираща функция да 
накара доставчиците на ПОО да посетят уеб сайта на проекта и да проучат наличните материали. 

 Уебсайт на проекта InnoWork: Уебсайтът на проекта ще има две основни цели да представи на МСП учебното съдържание в 
удобен за потребителя начин и да е инструмент от полезни упражнения за ПОО институциите. Всички материали, разработени 
в рамките на жизнения цикъл на проекта ще бъдат на разположение на интернет страницата за свободно изтегляне. 

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 използ-
ването на съдържащата се в нея информация. 



5 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2015 год. Безплатно месечно издание 

Енергийната сигурност и преносните мрежи в България и  
в другите страни от Югоизточна Европа - приоритет за Европейската комисия. 

Заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, който отговаря за Енергийния съюз, и еврокомисарят Мигел 
Ариас Канете, отговарящ за мерките по климата и енергетиката, се срещнаха на 12 януари в Брюксел с министър-председателя на 
Република България Бойко Борисов и вицепремиера Томислав Дончев. Основни теми по време на разговора бяха енергийните пре-
дизвикателства, пред които в момента е изправена България, приоритетите за развитие на газовата инфраструктура в Централна и 
Югоизточна Европа и потенциалното им въздействие върху сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз. В тази връз-
ка България потвърди ангажимента си към идеята за изграждане на Енергиен съюз, чиято цел е да се стимулира непрекъснатият 
напредък към конкурентоспособна, сигурна, възобновяема и устойчива енергия за всички. Енергийният съюз, който ще реформира и 
реорганизира енергийната политика на Европа, е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер. 
 По време на срещата имаше съгласие относно необходимостта да се задълбочи интеграцията на региона и (което е особено важ-
но) - да се осигури за целия регион, и по-специално на България, възможността за реална диверсификация на доставките на газ. 
Това изисква да се действа конкретно и бързо, а също така да се преразгледат и тласнат напред рентабилните регионални реше-
ния, базирани на регионално сътрудничество и солидарност. В тази връзка ще бъде създадена Работна група на високо равнище, 
която ще отговаря за напредъка по най-важните проекти за трансгранична диверсификация в региона. Двете страни в днешния раз-
говор се съгласиха групата да започне своята работа незабавно. Заместник-председателят припомни, че Европейската комисия 
иска да оцени как с помощта на съществуващия механизъм за финансова подкрепа (TEN-E, Механизъм за свързване на Европа, 
Европейски фонд за стратегически инвестиции) може евентуално да се осигури финансирането и бързото осъществяване на проек-
тите. 
Премиерът Борисов представи идеята за превръщане на България в общ разпределителен център на газ за държавите-членки на 
Европейския съюз в региона. Такъв газов хъб може да снабдява Централна и Западна Европа, както и страни от Европейската 
Енергийна общност. Заместник-председателят Шефчович огласи категоричната си подкрепа за създаването на газови хъбове, които 
могат да играят важна роля в развитието на регионалните пазари на газ. Тези газови хъбове могат да функционират само при спаз-
ването на определении предварителни условия: подходяща инфраструктура, прозрачност и ликвидност, недискриминационен дос-
тъп до доставчици и клиенти. Беше договорено първото заседание на Групата на високо равнище да се проведе в София, където да 
се анализира състоянието на енергетиката в региона и, освен всичко друго, да се провери дали създаването на газов хъб в Бълга-
рия може да се осъществи при спазване на посочените условия. 
И двете страни стигнаха до заключението, че са необходими конкретни действия в краткосрочен план, за да се справят успешно с 
предизвикателството за сигурността на доставките в региона и по-специално в България. Беше договорено диалогът по повдигнати-
те въпроси да продължи. 
 

Заетост и социално положение: Тримесечният преглед показва слабо, но стабилно нарастване на заетостта 
Икономическото възстановяване в ЕС, което започна през пролетта на 2013 г., все още е слабо и неотдавнашните прогнози за БВП 
в ЕС бяха понижени.Въпреки слабата макроикономическа конюнктура обаче според последния тримесечен преглед на трудовата 
заетост и социалното положение се наблюдава малко, но стабилно нарастване на заетостта в ЕС от средата на 2013 г. на-
сам.Заетостта се е увеличила в мнозинството от страните в ЕС, включително в страни с много високо равнище на безработицата, 
като Гърция, Испания и Португалия. Тя също така е нараснала в повечето сектори, като се е повишила значително в сектора на 
услугите. 
Според прегледа при всички видове заетост се наблюдава нарастване — не само при временната заетост и заетостта на непълно 
работно време, но и при постоянната заетост и заетостта на пълно работно време. В същото време възстановяването на равнищата 
отпреди кризата е по-бавно от очакваното. 
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви: „Въпреки че в момента наб-
людаваме нарастване на заетостта, то все още е твърде слабо и твърде бавно.По-специално дълготрайната безработица продъл-
жава да е основно предизвикателство пред ЕС.С нашия инвестиционен план на стойност 315 млрд. евро имаме амбицията да пови-
шим икономическия растеж и да създадем повече работни места. Освен това се нуждаем и от целенасочени действия, за да помог-
нем на хората, които са без работа продължително време.“ 
Все още има много предизвикателства, по-специално дълготрайната безработица и малкото възможности за заетост за младежите 
на възраст 15 — 24 години и за младите хора на възраст 25 — 39 години. Равнището на безработица сред младите хора в ЕС е 
спаднало значително, но продължава да е твърде високо. Дълготрайната безработица е все по-голям проблем в Съюза. През вто-
рото тримесечие на 2014 г. общо 12,4 милиона души (5,1% от работната сила) са били без работа в продължение на повече от една 
година, а над половината от тях са били без работа в продължение на повече от две години. В Гърция и Кипър равнищата на дъл-
готрайна безработица достигнаха рекордно високи стойности. 
Нарастването на доходите на домакинствата е продължило, но с по-бавни темпове. Крехкото икономическо възстановяване и пре-
дизвикателствата, свързани с пазара на труда, са оказали влияние върху слабото подобрение в положението на домакинствата и 
отделните хора. Намаляването на финансовите затруднения на домакинствата с ниски доходи, наблюдавано през първата полови-
на на 2014 г., изглежда е спряло през последните месеци. 
За повече информация 
Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
Анализ на заетостта и социалното положение 
Следете съобщенията на Мариан Тейсен в Twitter 
Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската 
комисия 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7734&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=737&langId=en&pubId=7734&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2169&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=113&langId=en
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка 

Комисията публикува анализа си на стъпките, предприети от България през последните дванадесет месеца в областта на съдебна-
та реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, по механизма за сътрудничество и проверка. Докладът 
показва, че предвид политическата несигурност в страната през изминалата година напредъкът е бавен и са необходими допълни-
телни стъпки. 
Първият заместник-председател Тимерманс заяви: „Политическата несигурност и други предизвикателства през изминалата година 
затрудниха извършването на реформи в България. Въпреки това положителен знак е, че в редица области се признава съществува-
нето на проблеми и се установяват решения. Сега е времето да се действа. Реформите, набелязани в нашия доклад, ще спомогнат 
за спечелване на доверието на гражданите и на тези, които искат да инвестират в страната. 
В България има талантливи и трудолюбиви хора, които искат да видят реални и трайни промени. Механизмът за сътрудничество и 
проверка продължава да бъде ценен инструмент за насърчаване на напредъка и се подкрепя от мнозинството от българите. Сега е 
моментът за изграждането на политически консенсус за ускоряване на реформите.“ 
В настоящия доклад се прави оценка на напредъка, постигнат от България. Като цяло напредъкът през изминалата година е бавен. 
Фактът, че през периода, обхванат от настоящия доклад, се изредиха три различни правителства, както и липсата на работещ пар-
ламент определено допринесоха за недостатъчната решимост за реформи. За да напредват реформите е необходимо да се приз-
нае наличието на проблеми и да се определят мерките за тяхното решаване. В това отношение сегашното правителство и Народно-
то събрание предприеха важна стъпка с приемането на стратегия за съдебна реформа, в която се определят насоките на бъдещата 
работа в редица области. Те ще трябва да бъдат проследени и приложени на практика, за да бъде демонстрирано по убедителен 
начин наличието на промяна. 
От последния доклад на Комисията през януари 2014 г. в някои от ключовите институции продължиха да се извършват управленски 
промени. С това следва да се окаже подкрепа на усилията за извършване на реформи до постигането на реална промяна. Примери 
за това са анализът на Висшия съдебен съвет на натовареността на съдилищата и прокуратурите и изпълнението на реформата на 
главния прокурор на прокурорските служби, които са почти приключили. 
Въпреки това по важни въпроси, като осигуряването на разпределя-
не на делата на случаен принцип и почтени назначения на важни 
съдебни длъжности, на действията на компетентните национални 
институции продължава да липсва решимост, която е необходима за 
изграждането на доверие. Действията във връзка с добре познатите 
проблеми в областта на корупцията и организираната престъпност 
продължават да бъдат откъслечни, като им липсва стратегическа 
насока. Има твърде малко примери за дела, свързани с корупция 
или организирана престъпност на високо равнище, достигнали до 
успешен съдебен край. 
Комисията счита, че процесът на мониторинг посредством МСП, 
възможностите, предоставени от средствата на ЕС, и конструктив-
ният ангажимент на Комисията и редица държави членки продължа-
ват да оказват ценна подкрепа за усилията на България. Тази оцен-
ка се споделя от гражданите на България — наскоро публикува-
но експресно проучване на Евробарометър,проведено през ноември 
2014 г., показва, че 79 % от гражданите на България са съгласни, че 
ЕС следва да участва в противодействието на корупцията, органи-
зираната престъпност и слабостите в съдебната система; 61 % от 
българите смятат, че ЕС е оказал положително въздействие за 
справяне със слабостите в съдебната система и над 50 % вярват, че 
е оказал положително въздействие за справяне с организираната 
престъпност и корупцията (вж. приложението). 
Комисията приканва България да ускори напредъка си по отправе-
ните от нея препоръки във връзка с реформата на съдебната систе-
ма и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Следващият официален доклад вероятно ще бъде изготвен след 
около една година. 
Контекст 
На 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка, за да оцени ангажиментите на България в облас-
тите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност. От Комисията беше поискано да публикува 
редовни доклади за напредъка в тези области. Комисията оповести първия си доклад на 27 юни 2007 г. Докладите ѝ са придружени 
от работен документ на службите, в който се съдържа подробен анализ на Комисията по всеки от показателите, определени в меха-
низма за сътрудничество и проверка. 
Последният годишен доклад беше публикуван на 22 януари 2014 г. 
Анализът на Комисията се основава на оценка на напредъка, направена от българските власти и на информация, подадена от дър-
жавите членки, международни организации, независими експерти и различни други източници. Комисията осъществи няколко мисии 
в България, като в докладите се вземат предвид и отговорите на България на изготвените от Комисията подробни въпросници. В 
работния документ на службите се съдържа подробно обобщение. 
Експресно издание на Евробарометър 

Информационна бележка за доклада по МСП от 2015 г. за България MEMO/15/3825 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_420_405_en.htm#406
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3743_en.htm


7 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 1, януари 2015 год. Безплатно месечно издание 

Навременно изпълнение на инвестиционния план за 315 милиарда евро: Комисията представя закон за Европейския фонд 
за стратегически инвестиции 

Само 50 дни след обявяването на амбициозния си План за инвестиции за Европа за насърчаване на създаването на работни места 
и постигането на растеж, Европейската комисия прие законодателно предложение за Европейския фонд за стратегически инвес-
тиции, който ще бъде създаден в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Фондът е в основата на инвес-
тиционната офанзива на председателя Юнкер, чрез която ще се мобилизират поне 315 милиарда евро в частни и публични инвести-
ции в целия Европейски съюз. Чрез него ще се подпомогнат стратегически инвестиции, като широколентовите и енергийните мрежи, 
и ще бъдат подкрепени по-малките предприятия, които имат до 3000 работници. Предложението също така предвижда създаването 
на Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите, който да оказва помощ за идентифицирането, подготовка-
та и разработването на проектитев Съюза. Накрая, за подобряването на знанията на инвеститорите относно съществуващите и бъ-
дещите проекти ще допринесе европейски механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти. 
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Комисията държи на думата си. С днешното предложение 
за Европейски фонд за стратегически инвестиции ние изпълняваме заедно с партньорите си от ЕИБ обещанието, дадено през 
ноември в пленарната зала на Европейския парламент. Предприемаме важна стъпка към създаването наново на работни места 
за европейците и за рестартиране на икономиката на Съюза. Сега разчитаме на политическото ръководство на съзаконода-
телите — Европейския парламент и Съвета — за да може предложението да бъде прието в кратки срокове, така че фондът 
да започне да действа от месец юни и да се даде ход на нови инвестиции. Точно такива са очакванията на европейските граж-
дани и нямаме време за губене." 
Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособ-
ността, заяви: „Реализираме същината на Плана за инвестиции за Европа: Европейският фонд за стратегически инвестиции ще 
подкрепя проекти с по-изразен рисков профил, така че да започне инвестиране в държавите и секторите, в които създаването 
на работни места и растеж са най-необходими. Като следваща стъпка трябва да увеличим въздействието на Плана за инвес-
тиции за Европа и да създадем „благотворна взаимосвързаност“: повече инвестиции, водещи до повече и по-добри работни мес-
та и стабилен растеж. В момента правя обиколка из целия Европейски съюз за осъществяването на тази задача и съм окура-
жен от получените досега положителни отзиви.“ 
Предложението на Комисията включва няколко елемента. 
1. Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
ЕФСИ е основният инструмент за мобилизирането на поне 315 милиарда евро допълнителни инвестиции в реалната икономика през 
следващите три години. Фондът ще финансира проекти с по-изразен рисков профил, като по този начин се увеличи максимално въз-
действието на публичните разходи и се отключат частни инвестиции. Фондът ще бъде създаден в рамките на Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ), с която Комисията ще работи като стратегически партньор. 
Участие на държавите членки 
Държавите членки могат да участват в ЕФСИ. Участието в ЕФСИ е отворено и за трети страни, като например националните насър-
чителни банки или публичните агенции, притежавани или контролирани от държавите членки, както и частни дружества и субекти, 
намиращи се извън Съюза, при условие че се получи съгласието на съществуващите вносители. 
Съобразяване с Пакта за стабилност и растеж 
Комисията вече посочи през ноември, че ще гарантира благоприятното третиране на националните вноски към ЕФСИ по отношение 
на Пакта за стабилност и растеж. В отделно съобщение, публикувано от Комисията, относно използването на гъвкавост в рамките на 
съществуващите правила на Пакта се дават допълнителни указания по този въпрос. 
В него се пояснява, че вноските на държавите членки към ЕФСИ няма да бъдат взети предвид при оценяването на бюджетната ко-
рекция. Това се отнася за всички държави членки, независимо дали са включени в превантивните или коригиращите мерки на Пакта. 
За държави, които се ползват от т.нар. „клауза за инвестиции“, съфинансирането на проекти или инвестиционни платформи с ЕФСИ 
ще се ползва от по-благоприятно третиране в рамките на Пакта. 
Решенията относно общата ориентация, инвестиционните насоки, рисковия профил, стратегическите политики и разпределянето на 
активите на фонда в съответствие с политическите насоки на Комисията ще бъдат вземани от Управителен съвет.Докато ЕИБ и 
Комисията са единствените участници в ЕФСИ, броят на членовете и гласовете ще бъде разпределен въз основа на вноските им и 
всички решения ще се вземат с консенсус. Когато към фонда се присъединят други участници , броят на членовете и на гласовете 
ще остане пропорционален на вноските и решенията ще бъдат вземани с обикновено мнозинство, ако не може да бъде постигнат 
консенсус. Не може да бъде прието решение, ако Комисията и ЕИБ гласуват против него. 
Инвестиционен комитет ще бъде подотчетен на Управителния съвет.Той ще одобрява конкретните проекти и ще решава кои от тях 
ще получат подкрепа по ЕФСИ, като не се съобразява с географски или секторни квоти. Комитетът ще се състои от шест независими 
пазарни експерти и управляващ директор, който ще отговаря за текущото управление на ЕФСИ. Управляващият директор и неговият 
заместник ще се назначават от Управителния съвет по съвместно предложение на Комисията и на ЕИБ. 
2. Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ) 
Като използва наличните експертни познания, ЕКЦВИ ще бъде eдинично звено за контакт в целия ЕС с цел да спомогне за иденти-
фицирането, подготовката, разработването и финансирането на проектите. Чрез консултантския център също така ще се предоста-
вят съвети как да се използват новаторски финансови инструменти и публично-частни партньорства. 
3. Прозрачен европейски механизъм за утвърждаване на проекти 
Инвеститорите ще бъдат информирани за наличните съществуващи и потенциалните бъдещи проекти посредством прозра-
чен европейски механизъм за утвърждаване на проекти. Липсата на информация е основна пречка за инвестициите. Механизмът ще 
бъде редовно актуализиран, така че инвеститорите да разполагат с надеждна и актуална информация за вземане на решения за 
инвестиции. Съвместна работна група за инвестициите на Комисията и ЕИБ вече набеляза 2 000 потенциални проекта на стойност 
1,3 билиона евро.         Продължава ————> 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf
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4. Гаранционен фонд на ЕС и последиците за бюджета на ЕС 
С предложението се създава Гаранционен фонд на ЕС, който ще осигурява ликвиден резерв за бюджета на Съюза в случай на загу-
би, претърпени от ЕФСИ при подкрепата на проекти. Той постепенно ще достигне 8 милиарда евро до 2020 г. чрез плащания от 
бюджета на ЕС. За това се изисква изменение на бюджета на ЕС за 2015 г., чрез което ще се създадат необходимите нови бюджет-
ни редове и ще се прехвърлят 1,36 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 10 милиона евро бюджетни кредити за 
плащания към тези нови редове. Общото въздействие за бюджета на ЕС за 2015 г. е неутрално. Сумата от 10 милиона евро бю-
джетни кредити за плащания ще спомогне за покриването на административните разходи на Европейския консултантски център по 
въпросите на инвестициите. 
Следващи стъпки 
Днешното предложение на Комисията трябва да бъде прието по „обикновената законодателна процедура“ (съвместно вземане на 
решение) от законодателите на Съюза — Европейския парламент и Съвета. На Европейския съвет от декември държавните и пра-
вителствените ръководители призоваха „законодателите на Съюза (...) да постигнат съгласие до юни, с цел новите инвестиции да 
могат да бъдат активирани още от средата на 2015 г.“ 
Като допълнителен елемент от Плана за инвестиции Европейската комисия работи по отстраняването на регулаторните пречки 
пред инвестициите и за укрепване на единния пазар. Първа група от действия е посочена в работната програма на Комисията за 
2015 г. 
История на досието 
В резултат от икономическата и финансовата криза нивото на инвестиции в ЕС е намаляло с около 15 % спрямо върховата си стой-
ност от 2007 г. Съществува финансова ликвидност, но несигурността по отношение на икономическите перспективи и високото рав-
нище на публичния и частния дълг в някои части на ЕС възпрепятстват инвестициите. Ето защо Планът за инвестиции за Европа 
може да допринесе чрез насочване на съществуващата ликвидност към проекти, както и с отпускане на парични средства към необ-
ходимите области. 
Планът за инвестиции за Европа стана най-важният приоритет за председателя Юнкер, който го представи едва три седмици след 
встъпването си в длъжност на 26 ноември 2014 г. Няколко седмици по-късно — на 18 декември — Европейският съвет одобри пла-
на. 
За повече информация 
Q&A  
Интернет страница 
 

Пакт за стабилност и растеж: насоки на Комисията за насърчаване на структурните реформи и инвестициите 

Европейската комисия представи нови подробни насоки за бъдещото прилагане на съществуващите правила на Пакта за стабил-
ност и растеж, за да се засили връзката между структурните реформи, инвестициите и фискалната отговорност в подкрепа на зае-
тостта и растежа. 
Насоките, които Комисията ще прилага занапред, имат три основни цели: 

 насърчаване на ефективното изпълнение на структурни реформи; 

 стимулиране на инвестициите, по-специално в контекста на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
(IP/15/3222 ); 

 по-добро отчитане на икономическите условия в отделните страни членки. 
Насоките целят също формиране на по-благоприятна за растежа фискална среда в еврозоната. 
Съобщението е резултат от ангажимента на председателя Жан-Клод Юнкер, поет от него в политическите насоки, въз основа на 
които Комисията бе избрана от Европейския парламент. Съблюдаването на пакта, съчетано с извличане на максимална полза от 
гъвкавостта на правилата, бе обсъждано и на Европейския съвет през юни 2014 г. 
Сега Комисията дава допълнителна сигурност на страните членки, що се отнася до начина, по който ще прилага пакта. Равното 
третиране на всички страни членки и предсказуемостта на правилата са в основата на пакта. 
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, каза: „Пактът за стабилност и 
растеж е крайъгълен камък на европейското икономическо управление. Опитваме се да гарантираме, че той се прилага по ин-
телигентен, ефективен и надежден начин. С представените насоки за използване на гъвкавостта в рамките на пакта целим 
да улесним структурните реформи и инвестициите, които са толкова необходими за стимулиране на растежа и създаване на 
нови работни места в Европа. Същевременно гарантираме спазването на съвместно договорените правила“. 
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, зая-
ви: „Фискалната отговорност е необходимо условие за растеж и заетост, но не е достатъчна сама по себе си. Трябва също 
така да продължим структурните реформи и да увеличим инвестициите. По-интелигентното прилагане на Пакта за стабил-
ност и растеж, за което съобщаваме, ще ни помогне да отбележим по-решителен напредък на всичките три фронта“. 
1. Пояснения относно структурните реформи 
Комисията ще вземе под внимание положителния ефект на структурните реформи върху фискалната система. Това важи — в раз-
лична степен — както за страните членки, които спазват залегналите в Договора ограничения от 3 % от БВП за дефицита и 60 % от 
БВП за дълга (предпазна част на пакта), така и за тези, които не ги спазват (корективна част на пакта или с други думи страни, които 
са обект на процедура при прекомерен дефицит). 
За страните членки в рамките на предпазната част на пакта Комисията ще вземе предвид ефекта от реформите (т. нар. „клауза за 
структурни реформи“), ако тези реформи са (i) значими, (ii) имат проверими дългосрочни положителни бюджетни последици, включи-
телно повишаване на потенциала за устойчив растеж, и (iii) са приложени на практика. Мерките за реформи също могат предвари-
телно да отговорят на условията, ако страните членки са представили специален план за структурни реформи с ясно определени 
мерки и надеждни графици за тяхното приемане и изпълнение.    Продължава ————-> 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_bg.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/20150113_efsi_qa_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
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Комисията ще оцени реформите, преди да препоръча на Съвета да позволи евентуални временни отклонения от средносрочната 
бюджетна цел или от плана за фискална корекция за нейното постигане. Подобни отклонения не бива да превишават 0,5 % от БВП. 
Трябва да се запази подходящ предпазен марж, така че ограничението за дефицита от 3 % от БВП да се спазва. Средносрочната 
бюджетна цел трябва да бъде постигната в рамките на 4 години след задействане на клаузата. 
При откриване на процедура при прекомерен дефицит Комисията може да препоръча по-дълъг срок за коригиране на дефицита, ако 
е изготвен специален план за структурни реформи както е описано по-горе. За страни, които са обект на процедура при прекомерен 
дефицит и са извършили необходимата фискална консолидация, но се нуждаят от повече време, за да достигнат прага от 3 %, Коми-
сията може да препоръча по-голямо удължаване на срока за корекция, ако е изготвен специален план за структурни реформи както е 
описано по-горе. 
Комисията ще следи внимателно реформите и ще предложи необходими действия, ако страните членки не успеят да ги изпълнят. 
2. Пояснения относно инвестициите 
Благоприятно третиране на националните вноски в ЕФСИ 
В своя план за инвестиции за Европа, публикуван през ноември 2014 г., Комисията вече посочи, че ще заеме благоприятна позиция 
в рамките на пакта по отношение на националните вноски в ЕФСИ. За целта Комисията прие законодателно предложение (Add hy-
perlink). Тя изпълнява ангажимента си, като обявява, че вноските на страните членки в ЕФСИ няма да бъдат вземани предвид, кога-
то се определя фискалната корекция в рамките на предпазната или корективната част на пакта. Ако ограничението от 3 % за дефи-
цита не бъде спазено, Комисията няма да започне процедура при прекомерен дефицит, ако той се дължи на вноската, при условие, 
че отклонението е малко и се очаква да има временен характер. При оценяването на спазването на критерия за дълг вноските в 
ЕФСИ няма да бъдат вземани под внимание. 
По-достъпна и ясно дефинирана „клауза за инвестиции“ 
В миналото Комисията предостави насоки за това как ще бъдат разглеждани публичните инвестиции в рамките на пакта. С днешното 
съобщение се внасят уточнения в тези насоки (известни като „клауза за инвестиции“). В него се уточнява, че в рамките на предпазна-
та част на пакта страните членки могат да се отклоняват временно от средносрочната бюджетна цел или от плана за фискална ко-
рекция, по който е постигната договореност, за да извършват инвестиции, при следните условия: 
Нарастването на техния БВП да е отрицателно или БВП да остава значително под своя потенциал (което води до отклонение на 
потенциалния БВП, по-голямо от минус 1,5 % от БВП). 
Отклонението да не води до неспазване на ограничението от 3 % за дефицита и да се запазва подходящ предпазен марж. 
В резултат от това инвестиционните равнища реално да се повишават. 
Отговарящите на условията инвестиции да са национални разходи по проекти, съфинансирани от ЕС в рамките на структурната и 
кохезионната политика (включително проекти, съфинансирани по линия на инициативата за младежка заетост), трансевропейските 
мрежи и Механизма за свързване на Европа, както и съфинансиране на проекти, които са финансирани и от ЕФСИ. 
Отклонението се компенсира в рамките на програмата за стабилност или за конвергенция на страната членка (средносрочните фис-
кални планове на страните членки). 
3. Пояснения относно икономическите условияЗа да бъдат взети в по-голяма степен предвид подемите и спадовете в икономи-
ческия цикъл, отсега нататък Комисията ще използва матрица, уточняваща подходящата фискална корекция, очаквана от страните в 
рамките на предпазната част на пакта. Това означава, че от страните членки ще се изисква да извършват по-голяма фискална консо-
лидация в по-благоприятни за икономиката периоди и по-малка — в периоди на икономически трудности. 
За страни, намиращи се в корективната част на пакта и следователно — обект на процедура при прекомерен дефицит, Комисията 
разработи нов подход за оценяване на резултатите от изискваната структурна фискална консолидация, който Съветът по икономи-
чески и финансови въпроси (ECOFIN) подкрепи през юни 2014 г. Това помага да бъдат разграничени максимално бюджетните разви-
тия, за които може да се приеме, че са под контрола на правителството, и тези, които са свързани с неочакван спад на икономичес-
ката активност. 
MEMO/15/3221 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_en.htm  
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