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

Брой 5, 2015 год. 

 

Отнася ли се за Вас крайният срок за регистрация, съгласно Регламент 
REACH?  

 
Вашата компания еднa от многото ли е, които подготвя регистрационно досие по REACH за първи път? Ако не, може да бъдете щас-
тливи - вече сте преодолели първото препятствие: знаете, че крайният срок през 2018 засяга Вашата фирма и сте започнали подго-
товката по-рано! 
За да Ви помогне, Европейската агенция по химикалите (ECHA) e разделилa процеса на регистрация на седем фази, през които 
трябва да преминете за да направите успешна регистрация. Можете да научите повече за тях на страницата на ECHA: REACH 
2018. Те са като услуга на едно гише за всички налични помощни материали. Запознайте се с първата фаза - уверете се, че позна-
вате Вашия портфейл от стоки и разберете какво означава регистрацията за Вашата фирма. 
На този етап трябва да помислите кои вещества искате да имате в портфолиото си в бъдеще. Вслушайте се във Вашите клиенти и 
да ги дръжте в течение за намеренията Ви - веществата, които пускате на пазара, могат да бъдат от решаващо значение за техния 
бизнес. 
Трябва да разберете от каква информация имате нужда за регистрацията. Това зависи от годишния обем на веществото, което 
произвеждате или внасяте и начина, по който използвате веществото. Добре е също така да започнете да търсите информация за 
разходите за регистрация.  
Помислете дали компанията Ви разполага с необходимия експертен опит, който трябва да има за да управлява процеса на регист-
рация. Може да разполагате с всички необходими познания и да считате, че интернет страницата на ECHA и националните инфор-
мационни бюра са достатъчна подкрепа. Все пак, ако това не е така, потърсете добър консултант, който да Ви помогне.  
Не забравяйте, че не сте сами. Много компании вече успешно регистрираха своите вещества - и Вие ще бъдете в състояние да 
направите това. В края на този месец, ECHA ще публикува допълнителна информация, за да Ви помогне с въпросите и задачите, 
които имате за първата фаза на регистрация. 
В заключение, 31 май 2018 може да изглежда далеч, но има много неща, които трябва да се направят, преди да получите Вашия 
регистрационен номер. Последният краен срок за регистрация приключва започналото още през 2008г. събиране на информация за 
всички химикали, използвани на европейския пазар. Това е още един важен етап към безопасното използване на химикалите в 
Европа и Вие сте важна част, за да бъде това реалност!  
REACH 2018 – за кого се отнася? 
• За компании, които произвеждат или внасят вещества в малки обеми, между 1-100 тона годишно. 
• За компании, които са извършили предварителна регистрация на веществата си, но не са ги регистрирали все още. 
Повече информация на: http://echa.europa.eu/reach-2018  
Новини и информация, касаещи Регламенти REACH, CLP, BPR се публикуват регулярно на интернет страницата на център 
Enterprise Europe Network Vratsa.   

http://www.echa.europa.eu/reach-2018
http://www.echa.europa.eu/reach-2018
http://echa.europa.eu/reach-2018
http://een.cci-vratsa.org/bg/reglamenti-reach-clp-i-bpr/
http://een.cci-vratsa.org/bg/reglamenti-reach-clp-i-bpr/
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От началото на 2015 година Търговско-промишлена палата Враца изпълнява проект Rural DEAR Agenda – EYD 2015 (План за обуче-
ние за развитие в селските райони), съфинансиран по Програма  EUROPEAID. Консорциумът се състои от 8 партньора от 7 държа-
ви: Университет Валядолид, Испания; Фондация за промоция на социалното включване, Малта; Община Згеж, Полша; ТПП – Враца, 
България; Регион Молизе, Италия; Университет Тесалия, Гърция; Община Идалион, Кипър и водеща организация Областна адми-
нистрация Валядолид, Испания. 
В основата на проекта е заложено съставянето на план-модел за действие в сферата на обучението за развитие, чиято цел е по-
добряване на ефективността, качеството и въздействието на действията, заложени в проекта Rural DEAR и изпълнени на местно 
ниво в селските райони. Планът ще служи като отправна точка за местните експерти в проекта, ще подобри координацията между 
тях и ще открие полезни възможности за взаимодействие между тях. Чрез подкрепа на действия, насочени към повишаване на 
обществената информираност по въпросите на устойчивото развитие, подобряване на качеството и ефективността на действията 
DEAR (обучение за развитие и повишаване на общественото внимание) и повишаване на обхвата и въздействието им да се 
постигне  принос в посока промяна на отношението на обществото към устойчивото развитие и изпълнение на местни планове за 
развитие с иновативни стратегии и дейности. 
Целевите групи по проекта са НПО, учители, студенти, ученици, местни власти, активисти, ангажирани с развитието и 
обществеността по места. 
Една от основинте дейности е Събиране на данни и анализ на настоящата ситуация по отношение на обучението за развитие 
(диагностика).  В тази връзка и за по-добро представяне проекта по места ТПП-Враца организира осем семинара на територията на 
Северозападна България, както следва: 

 
За допълнителна информация за проекта, моля посетете нашата уеб страница: http://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-
2015/ или се свържете с нас  на тел.  092 / 66 55 09 или e-mail: cci-vr@online.bg.   

24 допълнителни програми за развитие на селските райони  
за стимулиране на селскостопанския сектор и селските райони в ЕС 

Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на 
конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и 
социалната структура на селските общности в периода до 2020 г. Одобрените програми се очаква да създадат над 40 000 работни 
места и близо 700 000 места за обучение с цел да се поощрят иновациите, трансферът на знания, използването на по-устойчиви 
селскостопански практики, както и по-стабилни предприятия в селските райони. Осигурено е финансиране в размер на 27 милиарда 
евро от бюджета на ЕС, както и допълнителни публични средства на национално/регионално равнище и/или от частни фондове. 
Модернизацията на стопанствата, подпомагането на млади земеделски стопани, устойчивото управление на земята и подобрената 
широколентова инфраструктура се нареждат сред приоритетните дейности в одобрените регионални и национални програми. Прог-
рамите са представени от следните държави членки: България, Хърватия, Чешката република, Германия, Ирландия, Италия, Румъ-
ния, Испания, Швеция и Обединеното кралство. 
Подпомагането за развитие на селските райони е т.нар. 2-ри стълб от общата селскостопанска политика, чрез който на държавите 
членки се предоставя финансиране от ЕС, което се управлява на национално или регионално равнище в рамките на многогодишни-
те програми за съфинансиране. Предвиждат се общо 118 програми във всички държави членки, за които е заделено финансиране 
от ЕС в размер на 99,6 милиарда евроза периода 2014 —2020 г. по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР), както и допълнителни средства на национално, регионално равнище и частно финансиране. С одобрените днес 
програми броят на ПРСР става 51, общо на стойност над 62 милиарда евро (около 62,4 % от бюджета). Новият Регламент за разви-
тие на селските райони за периода 2014—2020 г. включва шест икономически, екологични и социални приоритета, а програмите 
съдържат ясно набелязани цели. Освен това с всички държави членки са договорени Споразумения за партньорство, в които са 
очертани техните по-широки стратегии по отношение на структурните инвестиции, финансирани от ЕС. Целта е да се координират 
по-добре действията и да се постигне максимално полезно взаимодействие с другите европейски структурни и инвестиционни фон-
дове (ЕСИ фондове). 

Град и място Дата Начален час 

гр. Белоградчик, Заседателна зала на Община Белоградчик 26.06.2015 г., петък 10:30 

с. Чупрене, Заседателна зала на Община Чупрене 26.06.2015 г., петък 14:00 

гр. Берковица, п-д „Й. Радичков“ 4, ет.1 29.06.2015 г., понеделник 14:00 

гр. Мизия, Общински клуб на Община Мизия 30.06.2015 г., вторник 13:30 

гр. Димово, клуб „Престиж“, п-д „Г. Димитров“ 01.07.2015 г., сряда 10:30 

гр. Троян, Многофункционална сграда, ул. „Раковски“ 55 02.07.2015 г., четвъртък 13:30 

гр. Бяла Слатина, Картинна галерия, п-д „Демокрация“ 1 03.07.2015 г., петък 10:30 

гр. Белене, Зала 26 на Община Белене, ул. България“ 35 07.07.2015 г., вторник 13:00 

http://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-2015/
http://www.cci-vratsa.org/bg/rural-dear-agenda-eyd-2015/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/common/funding-per-ms_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
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Ден на Европа: Честване на 65 години мирно сътрудничество 

9 май, Денят на Европа, бе отбелязан в целия ЕС. Тази година се навършват 70 години от края на Втората световна война и 65 годи-
ни от Декларацията на Шуман. Днес Комисията прие доклад за историческите европейски избори през 2014 г., в който се разглежда 
първата кампания с участието на водещи кандидати на европейските политически партии. 
По повод Деня на Европа председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: 
„Европейският съюз е роден след края на една ужасна война, а ние продължаваме да живеем в един непредвидим свят. Затова ду-
мите на Робер Шуман продължават да звучат толкова актуално днес, колкото и навремето. Искам Европа да е в центъра на събития-
та, да върви напред, да защитава своите граждани и техните интереси и да служи за образец на останалите“. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, който участва в дебата на тема „Състоянието на Съюза“ в Евро-
пейския университетски институт във Флоренция, каза: 
„Вярвам в Европа, защото тя все още е най-
добрият отговор, който имаме, на предизвика-
телствата, които светът ни поднася. В тази 
Комисия ние искаме да общуваме по-активно с 
гражданите в техните страни и непосредствено 
да изслушваме техните притеснения. Затова се 
радвам, че толкова много от моите колеги 
представляват Комисията на чествания по слу-
чай Деня на Европа в целия Съюз“. 
Комисари и служители на Комисията участваха 
в множество прояви на европейско и национал-
но равнище за честване на тези две важни 
годишнини. Комисията отвори вратите си за 
гражданите от 10:00 до 18:00 часа. Различните 
генерални дирекции бяха представени на 25 
щанда, организирани около 5 приоритетни те-
ми: „Работни места, растеж и инвестиции“, 
„Енергиен съюз и околна среда“, „Цифров еди-
нен пазар“, „ЕС в света и Европейската година 
за развитие“ и „Съюз, работещ за своите граж-
дани“. 
Сред другите прояви по случай Деня на Европа 
бяха Дни на отворените врати в представи-
телства на ЕС в страните членки, граждански 
диалози и културни събития, като концерти, 
танцови представления, пазари на храни, из-
ложби на улично изкуство и филмови фестива-
ли. На Експо 2015 в Милано върховният предс-
тавител и заместник-председател на Комисия-
та Федерика Могерини и председателят на 
Европейския парламент Мартин Шулц участва-
ха в граждански диалог. 
Това е първият Ден на Европа от встъпването в 
длъжност на новата Комисия и тя използва случая, за да представи своя доклад за европейските избори през 2014 г. Номинирането 
на кандидати за председатели на Комисията от водещите политически партии в Европа бе нов етап в развитието на демокрацията 
на европейско равнище. В резултат председателят на Комисията Юнкер, както и цялата Комисия бяха избрани от Европейския пар-
ламент въз основа на ясна политическа програма. 
По повод на доклада за изборите комисар Вера Йоурова заяви: 
„Възможността за номиниране на водещи кандидати бе съществена промяна, даваща възможност на европейските граждани да 
участват по-активно в демократичния живот в ЕС. Надявам се на изборите през 2019 г. повече граждани да упражнят правото си на 
глас“. 
Контекст 
Декларацията на Шуман е произнесена от френския външен министър Робер Шуман на 9 май 1950 г. С нея той предлага създаване-
то на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС), чиито членове следва да обединят производството си на въглища и стома-
на. 
ЕОВС (с държави основателки — Франция, Западна Германия, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург) е първата от поредица 
наднационални европейски институции, довела до създаването на днешния Европейския съюз. 
За повече информация: 
Доклад за европейските избори, проведени на 22 — 25 май 2014 г. 
Съобщение за медиите относно гражданския диалог с участието на Федерика Могерини и Мартин Шулц 
Декларацията на Шуман 
Дни на отворените врати в европейските институции и представителствата на ЕС в страните членки 
 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/report_european_parliament_elections_2014_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4935_en.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_bg.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_bg.htm
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Да насърчим екологосъобразна енергийна ефективност в европейските региони 

Европейската комисия дава старт на европейската платформа за интелигентна специализация по енергийните въпроси, която ще 
оказва подкрепа на регионите и на държавите членки при по-ефективното използване на финансирането по линия на политиката за 
сближаване с цел насърчаване на устойчивата енергетика. Платформата ще помага на регионите да споделят своя експертен опит 
по отношение на инвестициите в устойчива енергетика и особено по отношение на внедряването на новаторски нисковъглеродни 
технологии. 
Като подкрепя оптималното използване на средствата по линия на политиката на сближаване за проекти за устойчива енергетика, 
платформата ще допринесе пряко за Европейската стратегия за енергиен съюз. Тя ще се стреми и към по-голямото хармонизиране 
на новаторските дейности в областта на енергетиката на национално, регионално и местно равнище с цел установяване на съвмест-
на стратегическа програма с приоритети в областта на енергетиката. Платформата, която е създадена от вътрешната научна служба 
на Комисията — Съвместния изследователски център, ще допринесе за стимулиране на икономическия растеж в регионите чрез 
осигуряване на устойчиви, конкурентни и сигурни енергийни доставки. 
Комисар Корина Крецу, европейски комисар по въпросите на регионалната политика, заяви: „В периода 2014—2020 г. над 38 мили-
арда евро финансиране по линия на политиката на сближаване ще бъдат инвестирани в осъществяването на стратегията за 
енергиен съюз и в стимули за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори. Става въпрос за повече от 
двойно увеличение на финансирането в сравнение с предходния период. Финансирането по линия на политиката на сближаване 
предлага много възможности, но създава и сериозни предизвикателства за регионите във връзка с изпълнението на съфинанси-
рани от ЕС проекти в областта на енергетиката. Ето защо приветствам новата платформа по въпросите на енергетиката, 
която ще събере съвместно ноу-хау за устойчива енергетика и ще помогне на регионите да използват ефективно наличното 
финансиране, за да инвестират в новаторски решения.“ 
Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта, а така също и за Съвместния изследователс-
ки център, заяви: „Изграждането на истински енергиен съюз ще се нуждае от солидна научна основа и със задоволство отбеляз-
вам, че Съвместният изследователски център, като вътрешна научна служба на Комисията, играе водеща роля в осигуряване-
то на тази основа. Платформата за интелигентна специализация съчетава научни експертни познания и новаторски инстру-
менти за изграждането на мрежи. Тя ще спомага за това регионите да имат достъп до информация и възможност за обмен на 
идеи и най-добри практики, като така се генерират нови познания, които се превръщат в градивни елементи на енергийния 
съюз.“ 
За да се отбележи стартът на платформата, в Брюксел се проведе конференция на високо равнище в присъствието на комисар Ти-
бор Наврачич. За участие в проявата бяха поканени създатели на политики, държавни служители, енергийни експерти и изследова-
тели, за да обмислят и обсъдят стратегическа програма и следващите стъпки в разработването на интелигентна специализация в 
енергийния сектор. 
Контекст 
Проектът се основава на съвместно сътрудничество между Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO), Гене-
рална дирекция „Енергетика“ (ENER) и Съвместния изследователски център (JRC). В него е вложен положителният опит от същест-
вуващата платформа за интелигентна специализация, при която акцентът е поставен върху стратегиите за научни изследвания и 
иновации (Платформата S3). Понастоящем в дейността на тази платформа участват 172 региона или държави, което представлява 
над 80 % от регионите на ЕС. Повече от две трети от тях са избрали енергетиката като своя област за интелигентна специализация. 
Интелигентната специализация е новаторски подход, разработен от Европейската комисия за насърчаване на икономическия растеж 
и благоденствието на регионално равнище. С нея се насърчава ефикасното и целево използване на публичните инвестиции в науч-
ните изследвания и иновациите, за да се създават конкурентни предимства и за да се дава възможност на регионите да се специа-
лизират в онази област, в която те имат относителни предимства. Тя е и условие за ползването на европейските структурни и инвес-
тиционни фондове. 
Новата платформа в областта на енергетиката ще предоставя информация, знания и опит относно инвестирането в проекти, свърза-
ни с енергетиката, в съответствие с нуждите на създателите на политики, публичните органи и заинтересованите страни, отговаря-
щи за енергетиката и научните изследвания. Тя ще спомогне и за разработването на начини за свързването на онези държави член-
ки и региони, които имат сходни интереси и планирани инвестиции в иновации в областта на енергетиката. 
ЕС планира да инвестира около 38 милиарда евро през периода 2014—2020 г. в рамките на политиката на сближаване, в това число 
2 милиарда евро за инвестиции в „интелигентни“ мрежи. Целта е да се улесни преминаването към нисковъглеродна икономика, като 
се подпомагат проекти в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и устойчивата градска мобил-
ност, както и научните изследвания и иновациите. 
Примери за енергийни проекти, финансирани от политиката на сближаване 
WAVE HUB (новаторско решение за енергия от възобновяеми източници, Обединеното кралство) 
The Green Building Cluster (повишаване на енергийната ефективност на сградите, Австрия) 
Схема за реновиране на обществените сгради (Литва) 
Kistelek (потенциалът на геотермалната енергия, Унгария) 
За повече информация 
Старт на европейската платформа за интелигентна специализация по енергийните въпроси 
Платформа за интелигентна специализация по енергийните въпроси 
Политика на сближаване на ЕС — изменението на климата и предизвикателствата на безопасността на енергетиката 
Икономика с ниска въглеродна интензивност — Регионална политика 
Платформа за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновационни стратегии  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best-practices/united-kingdom/2458
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/austria/energising-buildings-the-right-way
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/projects/best-practices/lithuania/2114
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/hungary/kistelek-shows-potential-of-geothermal-power
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/european-smart-specialisation-energy-platform
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3p-energy
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/information/publications/brochures/2014/how-eu-cohesion-policy-is-helping-to-tackle-the-challenges-of-climate-change-and-energy-security
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/low-carbon-economy/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Чрез разгръщане на иновациите към стимулиране на растежа в Европа 

За да се подобри способността на Европа да прави нововъведения и да бъде конкурентоспособна в световен мащаб, се изискват 
допълнителни усилия за насърчаване на нестандартните идеи и подпомагане на търговската им реализация. Това са някои от зак-
люченията, които могат да се направят от последното класиране по равнище на иновациите в Европа. 
Проведеният от Европейската комисия Сравнителен анализ на иновациите в Съюза за 2015 г. показва, че общото равнище на ино-
вации в ЕС се е запазило стабилно. Въпреки това кризата се е отразила върху иновативните дейности на частния сектор: броят на 
иновативните предприятия намалява, както и инвестициите в рисков капитал, иновациите на малките и средните предприятия, заяв-
ленията за патенти, износа на високотехнологични продукти и продажбите на иновативни продукти. Макар да има подобрения в 
човешките ресурси, бизнес инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и качеството на науката, те не са достатъч-
ни, за да доведат до по-добро равнище на иновациите. 
В общото класиране Швеция отново е лидер в иновациите, следвана от Дания, Финландия и Германия. Най-бързо растящите нова-
тори са Малта, Латвия, България, Ирландия,Обединеното кралство и Полша. В световен мащаб САЩ, Япония и Южна Корея про-
дължават да са пред ЕС. 
Карлош Моедаш, комисар по 
въпросите на изследванията, 
науката и иновациите, зая-
ви:„Нуждаем се от повече инвес-
тиции, за да стимулираме рав-
нището на иновации в ЕС. Това 
трябва да се съчетае с по-
добри условия и единен пазар за 
иновативни продукти и услуги в 
Европа. В момента работим по 
този въпрос на равнище ЕС и 
имаме готовност да подпомог-
нем държавите членки при при-
лагането на реформите, с кои-
то да се засили въздействието 
на техните публични инвести-
ции.“ 
Европейският фонд за стратеги-
чески инвестиции ще играе реша-
ваща роля за научните изследва-
ния и иновациите, по-специално 
за възстановяване на рисковото финансиране на нивата му отпреди кризата. Освен това, чрез Съюза на капиталовите паза-
ри Комисията цели допълнително да подобри достъпа до финансиране за предприятията, и по-специално за МСП. Укрепването на 
полезното взаимодействие между програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания „Хоризонт 2020“ и структурните фон-
дове също ще играе важна роля за стимулиране на равнищата на инвестиции. 
Чрез новия механизъм за подкрепа на политиките Комисията ще подпомага държавите членки при реформирането на техните наци-
онални системи за научни изследвания и иновации и ще стимулира иновациите в предприятията. 
По-късно тази година, като част от стратегията за единния пазар ще бъдат представени допълнителни мерки за създаването на по-
благоприятна за иновациите бизнес среда. Освен това, ще бъдат положени усилия, за да заработи единният патент, а стандартите 
да станат по-благоприятни за иновациите. 
Успоредно с това Комисията предприема действия за ускоряване на цифровото преобразуване на промишлеността и за създаване 
на бизнес среда, в която иновативните дружества да могат да просперират и да получат по-лесна и достъпна защита на правата 
върху интелектуалната собственост за иновациите си. 
За класирането на обобщения иновационен индекс на сравнителния анализ на иновациите в Съюза и за индивидуалния обзор на 
равнището на иновации във всички 28 държави членки и някои други европейски държави вж. информационния фиш. 
Контекст 
Годишният сравнителен анализ на иновациите в Съюза представлява сравнителна оценка на ефективността на научните изследва-
ния и иновациите на държавите — членки на ЕС. Сравнителният анализ е полезен незадължителен инструмент, който помага на 
държавите членки да оценят силните и слабите страни на своите системи за научни изследвания и иновации и да преценят къде да 
насочат усилията си, за да стимулират равнището на иновациите си. В допълнение към държавите — членки на ЕС, сравнителният 
анализ обхваща Сърбия, бивша югославска република Македония, Турция, Исландия, Норвегия и Швейцария. По по-ограничен брой 
показатели, налични в международен план, той обхваща също Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Япония, Русия, Южна 
Африка, Южна Корея и САЩ. Сравнителният анализ на иновациите в Съюза за 2015 г. е придружен от допълнителен анализ, който 
класира държавите членки по индивидуални показатели (приложение З). 
Сравнителният анализ на иновациите в Съюза обхваща цялата система за иновации, като отчита способността за правене на но-
вовъведения както на публичния, така и на частния сектор. Сравнителният анализ отчита общо 25 различни показателя, които 
включват външните условия за иновации, нивото на собствената иновационна дейност на предприятията и как това води до ползи 
за икономиката като цяло. 
Повече информация относно Сравнителните анализи на иновациите в Съюза 
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-030315
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4928_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
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Финансови услуги: Комисията изисква от 11 държави членки да приложат правилата на ЕС  
за възстановяване и преструктуриране на банките 

 
Европейската комисия поиска от България, Чешката република, Франция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, 
Румъния и Швеция да приложат изцяло Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ). Тази директива 
(2014/59/EU) е централен елемент на банковия съюз на ЕС, въведен с оглед създаване на един по-сигурен и по-стабилен финансов 
сектор в периода след финансовата криза. 
Новите правила на ДВПБ предоставят на националните органи необходимите инструменти и правомощия за ограничаване и преодо-
ляване на сътресенията или фалитите на банки или на големи инвестиционни посредници във всички държави — членки на ЕС. 
Целта им е да се гарантира, че банките, намиращи се на прага на несъстоятелността, ще могат да бъдат преструктурирани без да се 
налага данъкоплатците да плащат за спасяването на изпаднали в затруднение банки с оглед запазване на финансовата стабилност. 
Вместо това тези правила предвиждат разходите да бъдат пропорционално покрити от акционерите и кредиторите на банките чрез 
механизма за „споделяне на загубите“. 
Крайният срок за транспониране на тези правила в националното законодателство бе 31 декември 2014 г. (вж. IP/14/2862). 11 страни 
от ЕС обаче не са въвели тези правила в националното си законодателство. 
Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нару-
шение. Ако в срок от два месеца тези страни не изпълняват своите ангажименти, Комисията може да реши да предяви иск срещу тях 
пред Съда на ЕС. 
Контекст: 
От 2008 г. насам Европейската комисия прие редица мерки за гарантиране на стабилността на финансовите и банковите услуги. 
През пролетта на 2014 г. бе приета Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ), осигуряваща на органите 
всеобхватни и ефективни мерки за предприемане на действия спрямо изпаднали в затруднение банки на национално равнище, както 
и механизми на сътрудничество за справяне с трансгранични банкови фалити (вж. IP/12/570). 
Съгласно ДВПБ от банките се изисква да изготвят оздравителни планове за преодоляване на финансовите затруднения. На органи-
те също се предоставя набор от правомощия за намеса в дейността на банките с цел да се предотврати изпадането им в несъстоя-
телност. Ако банките действително са изправени пред фалит, органите разполагат с широки правомощия и инструменти за тяхното 
преструктуриране, като загубите се разпределят сред акционерите и кредиторите при следване на ясно определена последовател-
ност. Органите разполагат с правомощия да прилагат планове за преструктуриране на фалирали банки, така че те да запазят своите 
най-важни функции без да се налага данъкоплатците да плащат за тяхното спасяване. 
Съществуват конкретни разпоредби за това как органите на държавата по произход и приемащата държава във връзка с банкови 
групи следва да си сътрудничат на всички етапи на трансграничното преструктуриране — от планирането на режима на преструкту-
риране до самото преструктуриране, като на Европейския банков орган е отредена важна роля за координация и медиация при раз-
ногласия. 
В процес на създаване са също така национални фондове за преструктуриране. От 2016 г. тези фондове в държавите членки от ев-
розоната ще бъдат заменени от Единния фонд за преструктуриране. 
ДВПБ се допълва от технически правила, разработени от Европейския банков орган в редица области, включително конкретни изиск-
вания за информиране във връзка с плановете за възстановяване и преструктуриране и осигуряване на точни оценки на активите и 
загубите към момента на преструктуриране. 
За повече информация, виж MEMO/14/297 и MEMO/14/597. 
За решенията от месец май за установяване на неизпълнение на задължения: MEMO/15/5053 
За общата процедура за установяване на неизпълнение на задължения, виж MEMO/12/12 
За повече информация относно процедурите за установяване на неизпълнение на задължения:                 
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_bg.htm 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2862_en.htm?locale=en
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