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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата - Враца Брой 5, 2014 год. 

Икономическа прогноза от пролетта на 2014 г.: по-широкообхватен растеж в ЕС 
Прогнозата на Комисията от пролетта е възстановяването на икономиката в Европейския съюз да продължи, след като той успя да 
излезе от рецесията преди година. През 2014 г. растежът на реалния БВП се очаква да достигне 1,6 % в ЕС и 1,2 % в еврозоната и 
да продължи да нараства и през 2015 г., като достигне съответно 2,0 % и 1,7 %. При изготвянето на прогнозата основополагащо бе-
ше допускането, че договорените мерки на политиката в икономическата област ще бъдат изпълнявани от държавите членки и ЕС, 
като те ще доведат до необходимите корекции. 
Сийм Калас, заместник-председател на Комисията, заяви: „Възстановяването вече е факт. Дефицитът намалява, наблюдаваме акти-
визиране в инвестициите и подобрение на ситуацията със заетостта — нещо много важно. Непрекъснатите усилия за реформа в 
държавите членки и в самия ЕС дават резултати. Настоящата структурна промяна ми напомня за мащабните промени, направени от 
държавите в Централна и Източна Европа през 90-те години и след това във връзка с присъединяването им към ЕС точно преди 10 
години. Техният опит е доказателство за това колко е важно да се подемат структурни реформи на ранен етап и работата по тях да 
не прекъсва независимо от предизвикателствата по пътя до крайната цел. В този смисъл не бива да отслабваме усилията си за съз-
даване на повече работни места за европейците и за увеличаване на потенциала за растеж.“ 
Като цяло се очаква търсенето на вътрешния пазар да се превърне в основен двигател на растежа за прогнозния период. Разходите 
на потребителите постепенно ще подпомогнат растежа, тъй като реалните доходи нарастват вследствие на по-ниската инфлация и 
стабилизирането на пазара на труда. Активизирането на инвестициите — например в областта на оборудването и строителството — 
ще продължи да подпомага растежа. Ролята на нетния износ се очаква да намалее през прогнозния период. 
Такова постепенно засилване на икономическия растеж е било характерно и за предишни възстановявания след сериозна финансо-
ва криза. Макар условията за получаване на финансиране като цяло да са благоприятни, продължават да се наблюдават значителни 
разлики между отделните държави членки и между дружествата с различен размер. 
През 2013 г. условията на пазара на труда започнаха да се подобряват. Ето защо можем да очакваме, че ще бъдат създадени пове-
че работни места, а безработицата ще продължи да спада (до 10,1 % в ЕС и 11,4 % в еврозоната през 2015 г.).  
Очаква се инфлацията да остане ниска, както в ЕС (1,0 % през 2014 г., 1,5 % през 2015 г.), така и в еврозоната (0,8 % и 1,2 %). 
През последните години дефицитът по текущата сметка на по-уязвимите държави членки бе намален в резултат на непрекъснатото 
повишаване на ценовата им конкурентоспособност. През 2014 г. и 2015 г. в някои от тези икономики се очаква да се наблюдава изли-
шък. 
Най-големият риск за перспективите за растеж си остава нова загуба на доверието поради застой на реформите. Освен това се усе-
ща нарастване на усещането за несигурност относно условията отвън. От друга страна обаче предприемането на още смели струк-
турни реформи може да доведе до по-бързо от предвиденото възстановяване. 
Макар настоящите ценови тенденции да отразяват както външните фактори, така и извършващите се в момента процеси на корек-
ция, твърде дълъг период на ниска инфлация също може да крие рискове. Постепенно увеличаващото се възстановяване обаче, 
което е все по-широкообхватно, ще намали тези рискове. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm 
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Цикъл от иновативни фестивали No-Ble Ideas –път към стимулиране на младите иноватори в сектор 
селско стопанство и храни 

Приключи цикълът от Иновативни фестивали по проект No-Ble Ideas, финансиран по ОП Югоизточна Европа. 
В рамките на една година – от май 2013 до май 2014 година се проведоха седем иновативни фестивала по 
изготвен график, съгласно Оперативния план за извършване на дейността по проекта.  
Последният от фестивалите бе Иновативен фестивал No-Ble Ideas –Сърбия, който се проведе по време на 
81-то Селскостопанско изложение в Нови Сад на 20-22май 2014г.  
След откриването на Фестивала от домакините и координа-
тора на проекта, се състоя официална церемония за сключ-
ване на споразумение за сътрудничество между партньора в 
проекта ТПП-Враца, България и ТПП –Кралево, Сърбия в 
резултат на добрата работа по проекта. 
На 21.05.2014 се проведоха две от събитията от фестивал-
ния цикъл – Брейнсторминг и  На кафе с учен. 
Първата сесия се проведе в зала 2 на Конгресния център на 
територията на фестивалния комплекс. 
В сесията взеха участие представители на Университета в 
Нови Сад – проф. Шенк , млади иноватори от Института за 
зеленчуци,овощарство и лозарство във Велика Плана, сту-
денти от Университета в Нови Сад и други. 
Съгласно програмата на фестивала сесията „На кафе с 
учен“  се проведе в кафене Пастис, където бяха представени 
постиженията на двама известни учени: Десимир Кнежевич и 
Веселинка Жечевич, които представиха своите постижения в 
сферата на зърнените култури и хляба като основна храна. 
Младият изследовател, който е директор на Института за 
иновации и нови технологии към Белградския Университет, 
който разказа за своя път от Университета към науката и 
технологиите. 
На 22.05.2014 отново на територията на изложението , в 
зала 4 на Конгресния център се проведе сесия от цикъла на 
фестивалните събития – ЕУРЕКА-финансирай своята идея. 
На сесията бяха представени възможности за финансиране 
по HORIZON 2020 и такива по национални програми, както и 
възможностите, които банките предоставят за кредитиране 
на дейности и проекти  в сектор селско стопанство и храни. 
На щанда на проект NO-BLE Ideas  се състоя последната 
сесия от фестивалната програма – Успешни прaктики. В 
сесията се включиха и млади иноватори, които са ползвали 
финансиране, за реализиране на своите идеи. Отворена 
дискусия даде възможност да се поставят въпроси по отно-
шение на финансиращите програми . 
Последното събитие от фестивала беше сесията Добри 
практики. Бяха представени успехите на Института по се-
мепроизводство в Нови Сад – селекционна работа и произ-
водство на семена от утвърдени сортове, производство на 
сок от червено цвекло-оригинална технология на чист сок, 
иновация на Наташа Милованович и технология за произ-
водство на силаж – разработка на Александра Иветич и екип 
- за по-качествена храна за животните и съответно подобря-
ване на показателите на млечните продукти и месото, благо-
дарение на качествено хранене. 
Екип на проекта: 
Инж.Несрин Донева-координатор,  
Инж.Мая Милова-експерт Комуникации,  
Е-мейл: arir.vr@gmail.com;  
Уеб: www.arir-vratsa.org 
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Проект PLUSTEX  – подготовка на Планове за изпълнение на трансфер на добри практики 
Приключи цикълът за усвояване на политики в сферата на текстил и облекло чрез провеждане на 
тематични семинари за обмен на добри практики по проект PLUSTEX. 
Последният от семинарите се проведе на 14 май 2014г. в Университета в Саутхемптън, Великобритания и бе 
на тема “Подкрепа за еко-иновациите и социалната отговорност в сектор текстил и облекло“. 
Домакини на семинара бяха партньорите от Училището по изкуства на Университета в  Уинчестър. На сесия-
та за представяне на добри практики по темата  бяха представени 8 добри практики от 9-те партньора, като 
добрата практика ТеxEastile бе споделена от България и Унгария поради факта, че са били партньори в из-
пълнението му. 
С последния семинар се приключи с избора на добри практики и се пристъпва към 
финална оценка на добрите практики и разработване на Планове за изпълнение 
на трансфера на избраната от всеки партньор добра практика в съответния реги-
он.  
Плановете за изпълнение представляват стратегия за трансфериране на добрата 
практика от страна –партньор по проекта  в условията на партньора, който я е 
избрал чрез анализ и оценка на жизнеспособността на практиката . 
Целта на прилагане на Плановете за изпълнение е да се пригодят по най-
ефективен начин постиженията в сферата на формиране на политики в сектор 
текстил и облекло за стабилизиране на сектора в Европа и запазване на позиции-
те и традициите,които са се създавали във времето, като  в същото време се въ-
ведат  и иновации. 
АРИР-Враца работи над План за изпълнение за трансфер на добра практика 
INNOTEX - уникален модел на бизнес инкубатор в текстила, представена от Лил 
Метропол, Франция. 
Избраните добри практики по време на тематичните семинари и изготвените Пла-
нове за изпълнение на трансфер от всеки един партньор в проекта ще бъдат пуб-
ликувани в Наръчник и ще бъдат представени на заключителната конференция на 
проект PLUSTEX на 9 октомври 2014г. в гр.Лил, Франция. 
 

 
 

 
Резултати за 2014 г. за напредъка в областта на цифровите технологии: как сте се представили? 

Според нови данни Комисията е на път да постигне 95 от своите 101 цели в областта на цифровите технологии до 2015 г., което 
свидетелства за добър напредък. Гражданите и предприятията в ЕС ползват интернет и пазаруват онлайн повече и имат по-голямо 
доверие и по-добри умения в областта на ИКТ. Често обаче, особено в селските райони, те нямат достъп до високоскоростни широ-
колентови мрежи, за да задоволят своя интерес и потребности. Притеснителната разлика в цифровите умения също все още е го-
лям проблем (вж. MEMO/14/383). Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус (@NeelieKroesEU) заяви: „Животът 
на повечето европейци вече е обвързан с интернет и те очакват повече. Разрешихме проблема с достъпа до интернет, но разлики-
те по отношение на цифровите умения се запазват. Ако всички ние не направим повече, рискуваме в Европа да се зароди класа от 
цифрово неграмотни лица.“ 
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Споразумение за партньорство между Европейската комисия и държавите — членки на ЕС, относно инвестициите на евро-
пейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. 

На 22 декември 2013 г. влязоха в сила нови правила за инвестициите от ЕС в периода 2014—2020 г. За първи път европейските 
структурни и инвестиционни фондове ще трябва да работят съгласно общи правила. Това се прави не само за да се опрости изпол-
зването на средствата, а и за да може те да се комбинират и да се инвестират в стратегически проекти, които да доведат до иконо-
мически растеж и повече работни места. 
1. Кои са европейските структурни и инвестиционни фондове? 
 Европейски фонд за регионално развитие 
 Европейски социален фонд 
 Кохезионен фонд 
 Европейски фонд за морско дело и рибарство 
 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
2. Какво представляват споразуменията за партньорство? 
Съгласно новите правила държавите членки трябва да изготвят и приложат стратегически планове с инвестиционни приоритети, 
свързани с тези пет фонда. Тези споразумения за партньорство се договарят между Европейската комисия и националните власти, 
след като са били обсъдени с различни управленски структури, представители на заинтересовани групи, гражданското общество и 
местните и регионалните власти. Споразуменията за партньорство бяха изготвени на базата на документ, в който през 2012 г. служ-
бите на Комисията изложиха позицията си за всяка държава членка. В документа беше посочено, че инвестициите на ЕС могат да 
доведат до интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, ако бъдат насочени към сектори, в които регионите и държавите членки 
имат важни икономически предимства и отбелязват растеж. 
Всяка държава членка трябва да представи споразумението си за партньорство до 22 април 2014 г. 
Комисията има 3 месеца, в който да отправи забележки, и следва да приеме споразумението най-късно 4 месеца след неговото 
получаване, ако държавата членка е отразила забележките. Оперативните програми не могат да бъдат одобрени, преди да бъде 
прието споразумението за партньорство. 
3. Какво представляват оперативните програми? 
Държавите членки изготвят оперативни програми, в които инвестиционните приоритети и цели на споразуменията за партньорство 
са описани като конкретни действия. Оперативните програми могат да обхващат отделна държава членка и/или регион или да бъ-
дат под формата на програми за сътрудничество с участието на повече от една държава. Комисията договаря с националните и 
регионалните власти окончателното съдържание на инвестиционните планове. Различни управленски структури, включително граж-
данското общество следва да участват в обсъждането, планирането и управлението на оперативните програми. 
Съгласно новите правила държавите членки трябва да представят оперативните програми най-късно 3 месеца след представянето 
на споразумението за партньорство. 
Комисията разполага отново с три месеца, в които да направи забележки, след което приема оперативните програми не по-късно от 
6 месеца след тяхното представяне, при условие че държавата членка е отразила забележките. 
Оперативните програми се изпълняват от държавите членки и регионите, като за целта се прави подбор на отделните проекти спо-
ред договорените с Комисията приоритети и цели за различните програми, след което тяхното изпълнение се проследява и оценя-
ва. Във всяка страна и/или регион работата се координира от управляващи органи на принципа на споделеното управление и прин-
ципа на субсидиарност. С новите правила се обръща много по-голямо внимание на изискването за измерване, наблюдение и публи-
куване на резултатите през целия период. 
4. На какъв етап се намират споразуменията за сътрудничество и оперативните програми на държавите членки? 
В момента Европейската комисия анализира официалните споразумения за партньорство и проектите на оперативни програми, 
получени от 28 държави членки. В тях страните са описали плановете си за инвестиции на средствата от европейските структурни и 
инвестиционни фондове за програмния период 2014—2020 г. 
На 5 май беше прието първото споразумение за партньорство — с Дания. На следния адрес в интернет може да следите редовно 
актуализирания списък на споразуменията за партньорство и оперативните програми: 
www.ec.europa.eu/esif 
Комисията подчерта, че по-важно е качеството, а не бързината, с която се използват средствата, и че те трябва да бъдат насочени 
към проекти от стратегическо значение. 
Комисията ще продължи да анализира внимателно споразуменията за партньорство и да изпраща забележките си на държавите 
членки. 
5. Към кого да се обърнете, за да получите повече информация за финансирането на отделни проекти? 
- Управляващи органи  
- Europe Direct  
- Представителства на Европейската комисия в държавите членки 
За повече информация: 
Регионална политика на ЕС: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_bg.cfm 
Европейски социален фонд: 
http://ec.europa.eu/esf/ 
Развитие на селските райони: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_bg.htm 
Политика на ЕС в областта на рибарството и морското дело: 
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_bg.htm 
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Търговия с емисии на парникови газове: емисиите са намалели през 2013 г., но продължава да съществува излишък  
на квоти 

Въз основа на данни от съответния регистър на Европейския съюз (ЕС) се преценява, че емисиите на парникови газове от инстала-
циите, включени в схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, са намалели през миналата година поне с 3 %. 
Европейският комисар за действия по климата Кони Хедегор заяви: Добрата новина е, че емисиите спаднаха по-бързо, отколкото 
през предходните години, точно когато започна възстановяването на европейските икономики от рецесията. Въпреки това все още 
съществува нарастващ излишък от квоти за въглеродни емисии, което заплашва правилното функциониране на пазара на тези кво-
ти. Комисията предприе действия за справяне с този проблем чрез вече приетата мярка за отлагането на квоти. Но тъй като това е 
само временна мярка, Комисията предложи да се създаде резерв за стабилност на пазара. Сега е ред на Европейския парламент и 
на Съвета да поемат щафетата и да напреднат бързо в своите разисквания. 
Намаление на емисиите през 2013 г. 
СТЕ на ЕС обхваща над 12 000 електроцентрали и промишлени инсталации в 28-те държави — членки на ЕС, Исландия, Норвегия и 
Лихтенщайн, както и емисиите на въздушни превозвачи, извършващи полети между европейски летища. Миналата година започна 
третият период на търгуване по СТЕ (фаза 3), който продължава до 2020 г.  
Проверените емисии на парникови газове от стационарни инсталации през 2013 г. възлизат общо на 1 895 милиона тона CO2 екви-
валент. Въпреки наличието на някои трудности от методологично естество за надеждното оценяване на промяната на емисиите в 
сравнение с 2012 г. поради разширяването на обхвата на СТЕ за третия период на търгуване, емисиите през 2013 г. се оценяват на 
сходна основа на поне с 3 % под равнището за 2012 г. за инсталации в секторите, включени както във втория, така и в третия пери-
од на търгуване. Емисиите, обхванати допълнително от СТЕ на ЕС поради разширяването на нейния обхват, се оценяват на 79 до 
100 милиона тона. 
Излишъкът на квоти расте отново 
Кумулативният излишък на квоти за емисии се увеличи допълнително на повече от 2,1 милиарда през 2013 г. като година на съот-
ветствието спрямо почти два милиарда в края на 2012 г. В стойността за 2013 г. се отчитат замяната на международни кредити за 
квоти, продажбите на квоти от фаза 3, за да се получат средства за програмата NER300 за подкрепа на новаторски нисковъглерод-
ни технологии, квотите, разпределени за 2013 г., и продажбите на търг на квоти от фаза 3 през 2013 г. Очаква се през 2014 г. изли-
шъкът да започне да намалява, тъй като през първото тримесечие на 2014 г. започна отлагането на квоти. 
Висока степен на съответствие 
Степента на съответствие на дружествата с правилата на СТЕ на ЕС отново беше висока. По-малко от 1 % от инсталациите, док-
ладвали емисии през 2013 г., не са върнали в предписания срок — 30 април 2014 г.— квоти за всички свои емисии. Въпросните инс-
талации в мнозинството си са малки и, взети заедно, са с дял под 1 % в емисиите, обхванати от СТЕ на ЕС. Съгласно данни от ре-
гистъра около 3 % от стационарните инсталации със задължения за съответствие през 2013 г. като първа година на докладване на 
третия период на търговия, не са докладвали своите емисии до 30 април 2014 г. 
Замяна на международни кредити 
От 2013 г. вече не е възможно международните кредити, набрани от инвестиции в проекти за намаляване на емисиите в трети дър-
жави, да бъдат директно върнати за съответствие със СТЕ, а трябва да бъдат заменени за квоти.  
До 30 април 2014 г. за квоти са заменени 132,8 млн. кредита, от които 50 % са сертифицирани единици редуцирани емисии 
(СЕРЕ)1, другите 50 % — единици намаление на емисиите (ЕНЕ)2. Тези СЕРЕ и ЕНЕ произхождат от ограничен брой държави: за 
СЕРЕ — 80 % от Китай и почти 5 % от Индия, а за ЕНЕ — 70 % от Украйна и 25 % от Русия.  
Подробности се съдържат в приложението. Повече информация относно броя и вида на заменените до 30 април 2014 г.кредити, 
подредени по държави на произход и проекти, е на разположение тук. 
Докладването и установяването на съответствие за емисиите от въздухоплаването през 2013 г. ще се осъществят 2015 г. 
Данните за 2013 г. не обхващат емисиите от въздухоплаването, тъй като от операторите на въздухоплавателни средства не се изис-
ква да докладват емисиите през 2013 г. за полети в Европейското икономическо пространство до 31 март 2015 г. или да върнат съ-
ответния обем квоти до 30 април 2015 г. Сроковете бяха удължени при неотдавнашното изменение на Директивата за СТЕ на ЕС, с 
което се взема предвид планираното въвеждане до 2020 г. на международно споразумение за прилагане на единна глобална пазар-
на мярка за емисиите от въздухоплаването.  
Контекст 
Съгласно СТЕ на ЕС от операторите на инсталации се изисква да подават в регистрите на държавите членки данни за проверените 
си емисии за всяка една година. От 2 април 2014 г. данните за 2013 г. вече са публично достъпни в „Дневник на ЕС за трансакциите“ 
(ДЕСТ). От 15 май ДЕСТ показва също така данни за съответствието, включително информация дали инсталациите са спазили сво-
ите задължения да върнат количество квоти, съответстващо на техните проверени емисии за предходната година. 
Вторият период на търгуване по СТЕ на ЕС започна на 1 януари 2013 г. и ще продължи пет години, т.е. до 31 декември 2020 г. На 23 
април 2009 г. като част от пакета от документи на ЕС за климата и енергетиката беше прието законодателство, с което се реформи-
ра СТЕ на ЕС чрез определяне на изменени правила за периода до 2020 г. и след това (вж. IP/09/628). 
През януари 2014 г. Комисията внесе законодателно предложение за създаване на резерв за стабилност на пазара в началото на 
следващия период на търгуване по СТЕ през 2021 г. С резерва се цели както решаване на проблема с натрупания излишък от квоти 
за емисии, така и подобряване на устойчивостта на системата към големи сътресения чрез коригиране на предлагането на квоти на 
търг (вж. IP/14/54). 
За повече информация: 
Начална уебстраница на „Дневник на ЕС за трансакциите“: http://ec.europa.eu/environment/ets/ 
Начална уебстраница за регистрите на Генерална дирекция „Действия по климата“ в портала EUROPA:  
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/index_en.htm 
Преработената СТЕ и често задавани въпроси: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry/faq_en.htm 
В областта на въздушния транспорт: http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm 
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За икономическото управление на ЕС 
Поуките от неотдавнашната икономическа и финансова криза и криза на държавния дълг доведоха до последователни реформи на 
правилата на ЕС, с които се въвеждат, наред с други неща, нови системи за наблюдение на бюджетните и икономическите политики 
и нов бюджетен график за еврозоната.  
Новите правила (въведени чрез пакета от шест акта за икономическото управление, пакета от два акта и Договора за стабилност, 
координация и управление) са вписани в Европейския семестър - календарът на ЕС, който се използва при разработване на полити-
ките. Тази интегрирана система гарантира, че през цялата година са налице по-ясни правила, по-добра координация на национал-
ните политики, редовно проследяване и по-бързи санкции за нарушаване на правилата. Това дава възможност на държавите член-
ки да изпълнят своите бюджетни ангажименти и ангажиментите си за реформа, като същевременно Икономическият и паричен съюз 
става като цяло по-стабилен.  
Следват основните характеристики на новата система. 
КООРДИНАЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕМЕСТЪР 
Преди кризата планирането на бюджетната и икономическата политика в ЕС се правеше чрез различни процеси. Нямаше широкооб-
хватен преглед на усилията, полагани на национално равнище, нито възможност за държавите членки да обсъждат колективна 
стратегия за икономиката на ЕС. 
Координация и насоки  
Европейският семестър, въведен през 2010 г., гарантира, че държавите членки обсъждат своите бюджетни и икономически планове 
със своите партньори от ЕС в определени периоди през цялата година. Така те могат взаимно да коментират плановете си, а Коми-
сията може своевременно да предостави насоки за политиката, преди да се вземат решения на национално равнище. Комисията 
следи също дали държавите членки работят по целите, свързани с работни места, образование, иновации, климат и намаляване на 
бедността, посочени в дългосрочната стратегия на ЕС за растеж — „Европа 2020“. 
Ясен график 
Цикълът започва през ноември всяка година с Го-
дишния обзор на растежа на Комисията (общи иконо-
мически приоритети за ЕС), който дава на държавите 
членки политически насоки за следващата година.  
В специфичните за всяка държава препоръки, публи-
кувани през пролетта, на държавите членки се пред-
лагат специално пригодени за тях съвети относно 
по-дълбоките структурни реформи, чието осъщест-
вяване често отнема повече от една година.  
Наблюдението на бюджетите в еврозоната става по-
активно в края на годината, когато държавите членки 
предават проектобюджетите си, които Комисията 
оценява, а финансовите министри от еврозоната 
обсъждат. Комисията също така прави преглед на 
фискалната позиция на еврозоната като цяло. 
Комисията наблюдава изпълнението на приоритетите и реформите няколко пъти годишно, като набляга върху еврозоната и държа-
вите членки с фискални или финансови проблеми.  
 Ноември: В годишния обзор на растежа (ГОР) се определят общите икономически приоритети за ЕС за следващата година. 

В доклада за механизма за предупреждение (ДМП) се разглеждат държавите членки с икономически дисбаланси. Комисията 
публикува своите становища относно проектите за бюджетни планове (за всички страни от еврозоната) и програмите за ико-
номическо партньорство (за страните от еврозоната с твърде високи бюджетни дефицити). Бюджетните планове се разглеж-
дат и от финансовите министри на страните от еврозоната. 

 Декември: Държавите членки от еврозоната приемат окончателните годишни бюджети, като вземат предвид препоръките на 
Комисията и становищата на финансовите министри. 

 Февруари/март: Европейският парламент и министрите на ЕС в съответните области (заетост, икономика и финанси, конку-
рентоспособност) обсъждат ГОР на заседание на Съвета. Комисията публикува своята зимна икономическа прогноза. Евро-
пейският съвет приема икономически приоритети за ЕС въз основа на ГОР. По това време Комисията публикува и задълбо-
чен преглед на държавите членки с потенциални дисбаланси (установени в ДМП). 

 Април: Държавите членки представят своите програми за стабилност и конвергенция (средносрочни бюджетни планове) и 
националните си програми за реформи, които следва да бъдат в съответствие с предишните препоръки на ЕС. Те трябва да 
са готови за предпочитане до 15 април, но не по-късно от 30 април всяка година. Евростат публикува проверените данни за 
дълга и дефицита от предходната година, което е важно, за да се провери дали държавите членки изпълняват своите бю-
джетни цели. 

 Май: Комисията предлага специфични за всяка държава препоръки, индивидуални политически съвети към държавите член-
ки, основани на приоритетите, определени в ГОР, и информацията от бюджетните планове, получени през април. През май 
Комисията също така публикува своята зимна икономическа прогноза. 

 Юни/юли: Европейският съвет приема специфичните за всяка държава препоръки, а министрите на ЕС, заседаващи в рамки-
те на Съвета, ги обсъждат. Финансовите министри на ЕС ги приемат през юли. 

 Октомври: Държавите членки от еврозоната предават на Комисията проекти на бюджетните си планове за следващата годи-
на (до 15 октомври). Ако даден проектобюджет не е в съответствие със средносрочните цели на държавата членка, Комисия-
та може да поиска той да бъде преработен. 
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ПО-ОТГОВОРНО БЮДЖЕТИРАНЕ 
Пактът за стабилност и растеж е създаден едновременно с единната валута, за да гарантира устойчиви публични финанси. Въпреки 
това начинът, по който е прилаган преди кризата, не е предотвратил появата на сериозни фискални дисбаланси в някои държави 
членки.  
Той е реформиран чрез пакета от шест акта (влязъл в сила през декември 2011 г.) и пакета от два акта (влязъл в сила през май 
2013 г.). Неговите правила се укрепват с Договора за стабилност, координация и управление (влязъл в сила през януари 2013 г. в 
25-те държави, които са го подписали). 
По-добри правила 
Номиналният дефицит и ограниченията на дълга: Ограничения от 3 % от БВП за дефицита и 60 % от БВП за дълга са определени в 
Пакта за стабилност и растеж и са залегнали в Договора. Те остават в сила. 
По-силен акцент върху дълга: С новите правила 60-те % от БВП, което е ограничението за дълга, стават оперативни. Това означа-
ва, че на държавите членки може да бъде наложена процедура при прекомерен дефицит, ако имат дълг, по-висок от 60% от БВП, 
който не се понижава достатъчно (когато процентът, надвишаващ 60%, не се понижава поне с 5% годишно за среден период от три 
години). 
Нов показател за разходите: Съгласно новите правила публичните разходи не трябва да се увеличават по-бързо от средносрочния 
потенциален растеж на БВП, освен ако това не е съчетано с адекватни приходи. 
Значението на базовото състояние на бюджета: Пактът за стабилност и растеж е насочен повече към подобряване на публичните 
финанси в структурно отношение (като се взема предвид въздействието на икономическия спад или еднократните мерки по отноше-
ние на дефицита). Държавите членки определят своите средносрочни бюджетни цели, актуализирани най-малко на всеки три годи-
ни, с цел подобряване на своя структурен баланс с най-малко 0,5 % от БВП годишно. Това осигурява предпазен марж срещу преви-
шаването на референтната стойност от 3 % за дефицита, като държавите членки, особено онези от тях с дълг над 60 % от БВП, се 
насърчават да извършват повече промени в добри икономически времена и по-малко в неблагоприятни моменти. 
Фискален пакт за 25 държави членки: Съгласно Договора за стабилност, координация и управление от януари 2014 г. в национално-
то законодателство трябва да бъдат заложени средносрочни бюджетни цели и да се въведе ограничение от 0,5 % от БВП за струк-
турния дефицит (стигащо до 1 %, ако съотношението между дълга и БВП е доста под 60 %). Това се нарича фискален пакт. В дого-
вора също така се посочва, че следва да бъдат задействани автоматични механизми за корекция, ако ограничението на структурния 
дефицит (или пътят към неговото изменение) бъде нарушено, което ще изисква от държавите членки да определят в националното 
си законодателство как и кога нарушението ще бъде възстановено в бъдещите бюджети. 
Гъвкавост по време на криза: Чрез съсредоточаване върху базовото състояние на бюджета в средносрочен план Пактът за стабил-
ност и растеж може да бъде гъвкав по време на криза. Ако растежът се влоши неочаквано, държавите членки с бюджетни дефицити 
над 3 % от БВП може да получат допълнително време за тяхното коригиране, при условие че са извършили необходимите структур-
ни усилия. Това беше направено през 2012 г. за Испания, Португалия и Гърция, а през 2013 г. за Франция, Нидерландия, Полша и 
Словения. 
По-добро прилагане на правилата 
По-добра превенция: Държавите членки се оценяват по това дали изпълняват средносрочните си бюджетни цели, както са посочени 
в техните програми за стабилност/конвергенция (тригодишни бюджетни планове, първите се отнасят до страните от еврозоната, а 
вторите — до ЕС), представяни през април. Те се публикуват и разглеждат от Комисията и Съвета и влизат в специфичните за вся-
ка държава препоръки, които Комисията обявява всяка пролет. 
Ранно предупреждение: Ако е налице „значително отклонение“ от средносрочните цели или от пътя към тяхното постигане, Комиси-
ята отправя предупреждение до държавата членка, което се приема от Съвета и може да бъде оповестено публично. Положението 
след това се следи през цялата година и ако то не е коригирано, Комисията може да предложи лихвоносен депозит в размер на 
0,2 % от БВП (само за еврозоната), който трябва да бъде одобрен от Съвета. Той може да бъде върнат на държавата членка, ако тя 
поправи това отклонение. 
Процедура при прекомерен дефицит (ППД): Ако държавите членки нарушат критериите за дефицита или дълга, те се поставят в 
процедура при прекомерен дефицит, при която са обект на допълнително наблюдение (обикновено на всеки три или шест месеца) и 
имат краен срок за коригиране на дефицита. Комисията следи за спазването на критериите през годината въз основа на редовни 
икономически прогнози и данни на Евростат. Комисията може да изиска допълнителна информация или да предложи по-нататъшни 
действия на държавите, рискуващи да не спазят сроковете във връзка с дефицита. 
По-бързи санкции: За държавите членки от еврозоната, които са в процедура при прекомерен дефицит, финансовите санкции започ-
ват по-рано и могат да бъдат постепенно увеличавани. Ако дефицитът не бъде намален, това може да доведе до глоби в размер на 
0,2% от БВП. Глобите могат да достигнат до максимум 0,5%, ако бъде открита статистическа измама. Санкциите могат да включват 
спиране на регионалното финансиране от ЕС (дори за страните извън еврозоната). Едновременно с това на 25 държави членки, 
които са подписали Договора за стабилност, координация и управление, може да бъде наложена глоба в размер на 0,1 % от БВП за 
липса на интегриране на фискалния пакт в националното им законодателство. 
Нова система за гласуване: Повечето решения за налагане на санкции съгласно процедурата при прекомерен дефицит се вземат 
чрез гласуване с обратно мнозинство, което означава, че глобите се считат за приети от Съвета, освен ако квалифицирано мнозин-
ство от държави членки не гласува против тях. Това не беше възможно преди пакетът от шест акта да влезе в сила. Освен това 25-
те държави членки, подписали Договора за стабилност, координация и управление, се споразумяха да прилагат механизма на об-
ратно мнозинство дори по-рано в процеса, например, когато решават дали да поставят дадена държава членка в процедура при 
прекомерен дефицит. 
Засилен надзор в еврозоната 
Кризата показа, че трудностите в една от държавите — членки на еврозоната, могат да се прехвърлят и в нейните съседки. Затова 
се осигурява допълнителен надзор с цел да се ограничат проблемите преди те да станат системни. 
            Продължава ----> 
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С пакета от два акта, влязъл в сила на 30 май 2013 г, се въведе нов цикъл на наблюдение за еврозоната, при който държавите член-
ки предават проекти на бюджетните си планове всеки октомври (с изключение на тези от тях, които прилагат програми за икономи-
чески реформи). След това Комисията дава становище по тях. 
Това също така позволява по-задълбочен мониторинг на страните от еврозоната, които имат прекомерен дефицит, и по-тясно наб-
людение на тези, които са изправени пред по-сериозни затруднения.  
Държавите членки в процедура при прекомерен дефицит не само трябва да представят бюджетни планове, но и програми за иконо-
мическо партньорство, съдържащи подробни фискално-структурни реформи (например на пенсионните системи, данъчното облага-
не или общественото здравеопазване), които ще коригират техните дефицити по траен начин. 
Държавите членки, които изпитват финансови затруднения, и онези от тях, които имат програми за превантивна помощ от Европейс-
кия механизъм за стабилност, са поставени под „засилен надзор“, което означава, че са обект на редовни мисии за проверка от Ко-
мисията и трябва да предоставят допълнителна информация, например за финансовите си сектори. 
Програми за финансова помощ: Държавите членки, чиито трудности може да имат „значителни неблагоприятни последици“ върху 
останалата част от еврозоната, може да бъдат приканени да изготвят пълни програми за макроикономически промени. Това реше-
ние се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията. Тези програми са предмет на тримесечни ми-
сии за проверка и строги условия в замяна на получаване на финансова помощ. 
Надзор след приключване на програмата: Държавите членки ще бъдат под надзор след приключване на програмата, докато 75 % от 
финансовата помощ все още предстои да бъде върната. 
МОНИТОРИНГ, ОБХВАЩАЩ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДИСБАЛАНСИ 
Въз основа на опита от кризата с Пакета от шест акта се въведе система за мониторинг на редица икономически политики, за да 
откриват проблеми като спекулативен бум при недвижимите имоти, банкови кризи или спадаща конкурентоспособност на много по-
ранен етап. Тя се нарича Процедура при макроикономически дисбаланси и съдържа няколко последователни стъпки: 
По-добра превенция: Всички държави членки продължават да представят национални програми за реформи – сега това се извършва 
всяка година през април. Те се публикуват от Комисията и се разглеждат, за да се гарантира, че всички планирани реформи са в 
съответствие с приоритетите на програмата на ЕС за растеж и заетост, включително стратегията „Европа 2020“ за дългосрочен рас-
теж. 
Ранно предупреждение: Държавите членки се проверяват за потенциални дисбаланси по 11 показатели, както и по допълнителни 
показатели и друга информация, за да може навреме да се измерят икономическите тенденции. През ноември Комисията публикува 
резултатите в Доклад за механизма за предупреждение (вж. MEMO/12/912). В доклада се посочват държавите членки, за които е 
необходим допълнителен анализ (задълбочен преглед), но не се правят заключения. 
Задълбочен преглед: Комисията извършва задълбочен преглед на тези държави членки, които са определени в доклада за механиз-
ма за предупреждение като потенциално застрашени от дисбаланси. Задълбоченият преглед се публикува през пролетта и потвърж-
дава или отрича наличието на дисбаланси, както и дали те са прекомерни. Държавите членки се приканват да вземат предвид конс-
татациите на задълбочения преглед в плановете си за реформа за следващата година. Необходимите последващи действия се 
включват в съветите, които Комисията дава на всяка държава членка в своите специфични за всяка държава препоръки в края на 
май.Процедура при прекомерни дисбаланси: Ако Комисията заключи, че в дадена държава членка съществуват прекомерни дисба-
ланси, тя може да препоръча държавата членка да състави план за коригиращи действия, включително крайни срокове за новите 
мерки. Тази препоръка се приема от Съвета. През годината Комисията проверява дали политиките от плана се изпълняват. 
Глоби за държавите членки от еврозоната: Глобите се прилагат само като крайна мярка и се събират, ако държавата продължава да 
не предприема действия, а не поради самите дисбаланси. Например, ако Комисията установи неколкократно, че планът за коректив-
ни действия е незадоволителен, тя може да предложи на Съвета да наложи глоба в размер на 0,1% от БВП годишно (само за държа-
вите от еврозоната). Санкции се налагат също, ако държавите членки не предприемат действия въз основа на плана (започвайки от 
лихвоносен депозит от 0,1% от БВП, който може да бъде трансформиран в глоба, ако нарушението продължи). Санкциите се одоб-
ряват освен ако квалифицирано мнозинство от държави членки не ги отмени. 
План за бъдещето 
Реформите, предприети през последните три години са безпрецедентни, но кризата показа колко взаимозависимостта на нашите 
икономики се е увеличила след създаването на Икономическия и паричен съюз. Изключително необходимо е страните от еврозоната 
да работят в по-тясно сътрудничество, за да вземат политически решения, които отчитат различните интереси на останалите държа-
ви членки от еврозоната. 
Идеите на Европейската комисия за бъдещето са изложени в подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съ-
юз, публикуван на 28 ноември 2012 г. (вж. IP/12/1272). В плана се определя как през следващите месеци и години да се надгражда 
върху вече извършените реформи.  
Въз основа на плана Комисията разработи свои идеи как да насърчава и подкрепя държавите членки, изпълняващи трудни реформи 
(вж. IP/13/248). Тези предложения ще бъдат изготвени след обсъждания в Европейския съвет. 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
За Европейския семестър: 
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_bg.htm  
За процедурата при прекомерен дефицит (включително текущите ППД по страни): 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm 
За процедурата при прекомерен дефицит (включително задълбочен преглед по страни): 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm  
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Носителите на първите награди „Натура 2000“ са обявени  
Носителите на първите награди „Натура 2000“ бяха обявени на церемония в Брюксел на 21 май. Европейският комисар по въпросите 
на околната среда Янез Поточник и членовете на журито връчиха отличията. 
„Най-сърдечно приветствам тези достойни победители!“, заяви комисар Поточник. „Благодарение на неуморните усилия на хората, 
работещи във и за зоните от „Натура 2000“, нашата обширна мрежа от защитени територии се превръща в реален успех на евро-
пейското сътрудничество. С тези награди се отличават някои примери на изключителна работа, свършена в целия ЕС от управители 
на зони, публични органи, природозащитни организации и доброволци, фермери, лесовъди, ловци и рибари, учени, учители и много 
други. Това е техният ден и те напълно заслужават този успех“. 
„Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от сухоземната територия на ЕС и 4 % от морските райони. 
Тя има за цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези награди са признание за 
управлението на зони от „Натура 2000“, като те показват значимостта на мрежата за местните общности и икономики. Наградите 
отразяват разнообразната работа, извършвана в рамките на „Натура 2000“, и са в пет категории: опазване, социално-икономически 
ползи, комуникация, постигане на компромис между интереси/възприятия и работа в мрежа и трансгранично сътрудничество. 
...и победителите са...  
Наградата за опазване бе присъдена на проект за спасяване на царския орел в Сакар, България. Благодарение на работата на еки-
па на проекта и на сътрудничеството между него и частни компании местната популация на този застрашен в световен мащаб вид е 
възстановена, след като е била на ръба на изчезването. Чрез съвместната работа с енергийни компании за изолиране на опасни 
електропроводи и заравяне на висящи кабели успешно е премахнат рискът от токов удар — сериозен проблем за грабливите птици.  
Проект в Сигишоара-Търнава Маре, Румъния, спечели наградата за социално-икономически ползи, показвайки впечатляващ пример 
за това как „Натура 2000“ води до икономически растеж и устойчив поминък в селските райони. Проектът дава възможност на фер-
мерите за по-добро препитание чрез устойчиво обработване на земя с висока природна стойност, като в същото време допринася за 
опазването на уникален ландшафт с богато биоразнообразие. Благодарение на този проект 2300 фермерски семейства в региона 
получават приходи от над 2,5 млн. евро годишно. В момента подобни идеи се прилагат в други части на Румъния.  
Наградата за комуникация бе връчена на Рана-Храдек в Чешката република за популяризирането на защитата на сухите тревни 
местообитания в региона Лоуни. Всяка година през май проявата „Честване на степите“ привлича 1000 души, а ежегоден конкурс за 
изкуства помага за запознаване на децата с работата по опазване на природата. Проектът повишава осведомеността сред гражда-
ните на ЕС за стойността на природното наследство. 
Наградата за постигане на компромис между интереси/възприятия бе връчена на проект в зоната Вейвергебид ван Миденв белгийс-
ката провинция Лимбург. Собственици на земя, организации и органи в областта на природата, които – преди са били в конфликт 
заради опазването на природата –, сега работят заедно за управление на влажните зони благодарение на новаторски подход, съче-
таващ икономика, екология и образование.  
Наградата за работа в мрежа и трансгранично сътрудничество се присъжда на мрежа за техническо сътрудничество в Испания за 
разработването на качествени стандарти за управление и на информационен уебсайт относно състоянието на мрежата „Натура 
2000“ в Испания. Реболар дел Навалпотро в Гуадалахара е една от областите, където тези действия са успешно приложени, показ-
вайки, че „Натура 2000“ е както мрежа от видове и местообитания, така и мрежа от хора.  
Контекст  
Всеки, който пряко участва в „Натура 2000“ – предприятия, органи, НПО, доброволци, собственици на земя, образователни институ-
ции или отделни граждани – може да се включи в конкурса за тази награда. От цяла Европа бяха получени общо 163 кандидатури. 
Списък от 22 подбрани кандидатури бе предаден на жури на високо равнище, което определи победителя във всяка категория. 
Поради показания към тази награда интерес, качеството на представените проекти и важността да се изтъкне изключителната рабо-
та по опазване на природата, която се извършва в цяла Европа, Европейската комисия смята да връчва тази награда ежегодно.  
За повече информация:  
Повече за победителите и за ролята, която зоните от „Натура 2000“ играят в подпомагането на опазването на биоразнообразието в 
Европа, можете да намерите на уебсайта на наградите „Натура 2000“: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/ 
Повече за „Натура 2000“ в Европа: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 
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