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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 07, 2020 год. 

ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА: ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР ПО ИНВЕСТИЦИОННИ ВЪПРОСИ ЩЕ ПРЕ-

ДОСТАВИ ПОДКРЕПА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ  

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), финансирана от Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, 
ще подпомогне община Бургас в България с цел улесняване на изготвянето на проект за изграждане на първата болница за 
деца в страната. 
Изграждането на новата болница е неотменна част от инвестиционната програма на община Бургас за периода 2020—2023 г. и ос-
вен това се смята от Министерството на здравеопазването за важен елемент от стратегията на страната в областта на здравеопаз-
ването. Новата болница ще посрещне здравните нужди на децата и младежите в гр. Бургас — един от най-бързо развиващите се 
градове в България. 
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: “Европейския консултантски център по инвестиционни 
въпроси е основен елемент от Плана за инвестиции за Европа. Финансирането на проекта е основната цел, а понякога, за да се 
подпомогне това финансиране, организаторите на проекти се нуждаят от техническа помощ, за да подготвят плановете си. 
С подкрепата на Консултантския център в скоро време община Бургас ще се гордее с първата болница за деца в България, 
нещо, което си заслужава да се отпразнува.” 
Заместник-председателят на ЕИБ Лиляна Павлова, която отговаря за консултантските услуги на ЕИБ, заяви: „Предоставянето 
на консултантска подкрепа от банката на ЕС ще бъде от решаващо значение за отключването на инвестициите в сектора на 
здравеопазването в България. Освен това тази подкрепа идва в решаващ момент, след кризата с COVID-19, и особено ме радва 
фактът, че ще можем да подкрепим един от най-големите градове в България, за да осигури за своите граждани най-
съвременната здравна инфраструктура. Подкрепата на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси е добър 
пример за това как ЕИБ може да обедини експертния опит на собствените и местните консултанти, за да се справи с дадено 
дългосрочно предизвикателство в дадена държава членка и да спомогне за представянето на проект, който представлява ин-
терес за инвестиране“. 
Кметът на Бургас Димитър Николов заяви: „Основна цел на администрацията на гр. Бургас е постоянно да подобрява качест-
вото на живот на нашите граждани. Настоящото партньорство между община Бургас и Европейската инвестиционна банка е 
отлична възможност да продължим тези усилия, защото ни помага за инвестиции в един основен за развитието на общината 
сектор — детското здравеопазване. Изграждането на детска болница, която ще подобри грижите за децата, е важно не само 
за Бургас, но и за целия Югоизточен регион. Тя ще позволи на медицинските специалисти да помагат на децата с различни 
медицински проблеми и ще елиминира риска от тяхното транспортиране до по-големи болници в София. Важно е да се подчер-
тае също така, че здравното заведение ще бъде в тясна връзка с Медицински факултет на университет „Проф. д-р Асен Зла-
тарев“, което от своя страна е значима стъпка към постигане на една друга наша стратегическа цел — да превърнем Бургас в 
център на качествено и ефективно медицинско образование и наука. С подкрепата си за нашия проект Европейската инвести-
ционна банка доказва за пореден път ролята си на двигател на прогреса в общностите. А ние от своя страна сме сигурни в 
добрия резултат за бъдещето на общината, защото благодарение на партньорството, под което днес полагаме подписи, ние 
ще се учим от най-добрите!“ 
Благодарение на консултантската подкрепа от страна на ЕИБ и на международни експерти консултанти общината ще получи цялост-
но проучване за осъществимост, включващо функционално планиране и предварителни проекти за болницата, в съответствие с най-
добрите международни практики и стандарти. Наред с това предоставянето на консултантска подкрепа ще бъде от решаващо значе-
ние за отключването на достъпа до финансиране за този амбициозен проект, в т.ч. евентуално от европейските структурни и инвес-
тиционни фондове и ЕИБ (в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции). 
Новото съоръжение ще бъде от особено значение за региона поради концентрацията в него на утвърдени здравни заведения и об-
разователни програми. Проектът, който трябва да бъде завършен до 2024 г., ще подпомогне също така икономическия растеж и ще 
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спомогне за създаването на работни места за специалисти, като ще привлече повече инвестиции в този ключов за българската ико-
номика сектор. 
 Контекст 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз. Тя е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране и 
е единствената банка, която представлява интересите на държавите — членки на ЕС, и се притежава от тях. Тя предоставя дългос-
рочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиките на ЕС. ЕИБ работи в 
тясно сътрудничество с другите институции на ЕС за прилагането на политиките на ЕС. Като най-големият в света многостранен 
заемополучател и заемодател по размер на заеми, ЕИБ предоставя финансови средства и специализирани познания за солидни и 
устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за развитието на целите на политиката на ЕС. Над 90% от нейната дейност се 
съсредоточава в Европа, но тя подкрепя и външната политика на ЕС и политиката на ЕС за развитие. 
Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси представлява партньорство между групата на Европейската инвести-
ционна банка и Европейската комисия в рамките на Плана за инвестиции за Европа. Консултантският център има за цел да действа 
като единствена точка за достъп до различни видове консултантски услуги и услуги за техническа помощ. Той подкрепя набелязване-
то, подготовката и разработването на инвестиционни проекти в целия ЕС. Неговите консултанти работят пряко с организаторите на 
проекти, за да подготвят персонализиран консултантски пакет в подкрепа на инвестиционните проекти. 
Консултантският център помага на организаторите на проекти в сектора на здравеопазването да набелязват, подготвят и осъществя-
ват повече инвестиции с цел повишаване на устойчивостта на европейските общества. 
Планът за инвестиции за Европа, известен още като „планът „Юнкер“, е сред водещите приоритети на Европейската комисия. Той е 
насочен към насърчаване на инвестициите за създаване на работни места и постигане на растеж чрез по-интелигентно използване 
на новите и съществуващите финансови ресурси, премахване на пречките пред инвестициите и осигуряване на видимост и техничес-
ка помощ за инвестиционните проекти. 
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на плана „Юнкер“ и предоставя гаранции за първа загу-
ба, като дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече проекти, които често са съпътствани от по-големи рискове. Проектите и спо-
разуменията, одобрени за финансиране по ЕФСИ, вече надхвърлиха заложената в него цел да се мобилизират инвестиции с размер 
500 милиарда евро шест месеца по-рано от заложения срок, като привлякоха 514 милиарда евро до юни 2020 г. 
Повече информация относно резултатите от Плана за инвестиции за Европа можете да намерите тук. 
 
ИЗКАЗВАНЕ НА КОМИСАР ВЪЛЯН ВЪВ ВРЪЗКА С ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИЕМАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ПАКЕТА 

ЗА МОБИЛНОСТ I 

Социалните подобрения на Пакета за мобилност I са значителни и затова приветствам приемането му от Парламента. 
Комисията изразява съжаление, че новият набор от правила включва елементи, които не са непременно в съответствие с амбициите 
на Европейския зелен пакт и с поставената от Европейския съвет цел за постигане на неутрален по отношение на климата ЕС до 
2050 г. 
Това са задължителното връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки осем седмици и ограниче-
нията, наложени върху операциите по комбиниран транспорт. Тези мерки не са част от предложенията на Комисията, приети на 31 
май 2017 г., и не бяха подложени на оценка на въздействието. Задължението за връщане на камионите може да доведе до неефек-
тивност в транспортната система и до увеличаване на ненужните емисии, замърсяване и задръствания, а ограниченията за комбини-
рания транспорт могат да намалят неговата ефективност при използването му в рамките на мултимодалните товарни превози. 
В момента оценяваме очакваното въздействие на тези два аспекта върху климата, околната среда и функционирането на единния 
пазар и събираме цялата необходима информация. 
Насърчавам сектора на автомобилния транспорт и националните органи да подкрепят тази дейност, като предоставят необходимите 
данни за оценката. 
Заключенията от проучванията ще бъдат готови преди края на настоящата година. Ако е необходимо, Комисията ще упражни право-
то си да излезе с целево законодателно предложение преди двете разпоредби да влязат в сила. 
 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ХЪРВАТИЯ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II 

Комисията приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II). Тя привет-
ства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в 
банковия съюз. 
Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъеди-
нят към еврозоната. Двете държави членки трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, и по-специално без да де-
валвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива, в продължение на най-малко две години, 
преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на 

българските и хърватските органи за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната. 
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Еврото е осезаем символ на европейското единство, благо-
денствие и солидарност. С това решение се признават важните икономически реформи, предприети от България и Хърватия, 
като същевременно се потвърждава продължаващата привлекателност на единната европейска валута. Ще продължим да под-
крепяме и двете страни в следващите заключителни стъпки към присъединяването им към еврозоната. 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, зая-
ви: Много се радвам да приветствам България и Хърватия като членове на валутния механизъм II — важен етап по пътя към 

въвеждането на еврото като национална валута. И двете страни работиха усилено, за да стиг-
нат до тази точка, дори в разгара на пандемията от коронавируса. Това е сви-

детелство за привлекателността на нашата обща валута — все още сравнително млада, но много успешна в световен мащаб. 

https://eiah.eib.org/about/index
https://eiah.eib.org/stories/video/the-advisory-hub-support-to-the-healthcare-sector
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/investment-plan-results-so-far_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/investment-plan-results-so-far_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1231
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm?q=&sortColumn=boardDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=25&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&abstractProject=true&orabstractProject=true&yearFrom=2015&yearTo=2020&orCountries=true&orSectors=
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Това са добри новини за България, Хърватия и за цялата еврозона. 
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, каза: България и Хърватия положиха огромни усилия, за да се подгот-
вят за влизането си във валутния механизъм II и банковия съюз. Днес тези усилия дадоха резултат. В период на криза и неси-
гурност това решение изпраща послание за доверие в еврото и яснота, че България и Хърватия ще бъдат следващите страни, 
които ще го въведат. С тази ключова за тях стъпка към нашата обща валута всички ние като европейци правим нова стъпка 
към все по-сплотен съюз. 
Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика. То ще 
помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна смет-
ка ще им помогне в усилията им да въведат еврото. 
Комисията приветства и факта, че България и Хърватия поеха ангажимент да запазят темпото на реформите и да постигнат устойчи-
во икономическо сближаване по пътя към въвеждането на еврото. За тази цел всяка от двете страни пое ангажимент да осъществи 
по-нататъшни реформи по време на участието си във валутния механизъм II в съответствие с насочената към стабилност цел на 
механизма. 
България и Хърватия поеха редица ангажименти в областта на политиката, предназначени да осигурят безпроблемното им премина-
ване към валутния механизъм II и участие в него. Страните по валутния механизъм II възложиха на Комисията и на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните си области на компе-
тентност. Въз основа на тези оценки страните по валутния механизъм II включват българския лев и хърватската куна в този механи-
зъм. 
България 
Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България в следните области на политиката: 

• надзора на небанковия финансов сектор, 

• рамката за несъстоятелността, 

• рамката за борбата с изпирането на пари, 

• управлението на държавните предприятия. 

Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от българските органи. Тя представи тази своя 
положителна оценка на страните по валутния механизъм II. 
Хърватия 
Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на Хърватия в следните области на политиката: 

• рамката за борбата с изпирането на пари; 

• събирането, изготвянето и разпространението на статистически данни; 

• управлението на публичния сектор; 

• финансовата и административна тежест за предприятията. 

Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от хърватските органи. Тя представи тази своя 
положителна оценка на страните по валутния механизъм II. 

Контекст 
Валутният механизъм II (ERM II) бе създаден на 1 януари 1999 г. като наследник на първоначалния валутен механизъм (ERM), за да 
се гарантира, че колебанията във валутния курс между еврото и други валути на държави — членки на ЕС, не нарушават икономи-
ческата стабилност в рамките на единния пазар, както и за да се помогне на страните извън еврозоната да се подготвят за участието 
си в еврозоната. 
Във валутния механизъм II централният валутен курс за валутата на държава членка извън еврозоната се фиксира спрямо еврото и 
колебанията на валутата спрямо този курс могат да бъдат само в определени граници. 
България и Хърватия обявиха съответно през юли 2018 г. и юли 2019 г. намерението си да се присъединят към валутния механизъм 
II и се ангажираха да изпълнят редица мерки, предназначени да осигурят безпроблемното им участие във валутния механизъм II, 
преди да се присъединят към него. Страните по валутния механизъм II поискаха от ЕЦБ и Комисията да наблюдават изпълнението 
на тези предварителни ангажименти. Двете институции изготвиха положителни оценки на предварителните ангажименти в съответ-
ните си области на компетентност. 
Решението за присъединяването на България и Хърватия към валутния механизъм II бе взето с взаимно съгласие на всички страни 
по валутния механизъм II. Страните по валутния механизъм II включват министрите на държавите членки от еврозоната, председате-
ля на Европейската централна банка и министрите и управителя на централната банка на Дания като единствената държава членка 
извън еврозоната, която понастоящем участва в механизма. 
За да въведе еврото, държавата членка трябва да е постигнала висока степен на устойчиво икономическо сближаване, което се разг-
лежда при съпоставяне с критериите за конвергенция (ценова стабилност, стабилни публични финанси, дългосрочни лихвени про-
центи и стабилност на валутния курс). 
Критерият за конвергенция по отношение на стабилността на валутния курс изисква участие във валутния механизъм II. Дадена дър-
жава членка трябва да участва в механизма без голямо напрежение в продължение на най-малко две години, преди да може да отго-
вори на изискванията за въвеждане на еврото. 
За повече информация 
Съобщение за медиите: Решение на страните по валутния механизъм II за България 
Съобщение за медиите: Решение на страните по валутния механизъм II за Хърватия 
Писмо от изпълнителния заместник-председател Домбровскис и члена на Комисията Джентилони до страните по валутния механи-
зъм II относно България и оценка на предварителните ангажименти на България 
Писмо от изпълнителния заместник-председател Домбровскис и члена на Комисията Джентилони до страните по валутния механи-
зъм II относно Хърватия и оценка на предварителните ангажименти на Хърватия 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710~4aa5e3565a.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=20200710_PR_ECBBulgaria
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710_1~88c0f764e7.en.html?utm_source=ecb_twitter&utm_medium=social&utm_campaign=20200710_PR_ECBCroatia
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_bg_erm-ii.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_bg_erm-ii.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_hr_erm-ii.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_opinion_on_hr_erm-ii.pdf
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Решение на Управителния съвет на ЕЦБ относно установяването на тясно сътрудничество с България и Хърватия 
 
СПРАВЕДЛИВО И ОПРОСТЕНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ: КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА НОВ ПАКЕТ ОТ МЕРКИ, КОИТО ДА ДОПРИНЕ-

САТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И РАСТЕЖА В ЕВРОПА 

Европейската комисия прие амбициозен нов данъчен пакет, за да гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическо-
то възстановяване и дългосрочния растеж на Европа. Пакетът се основава на двата стълба — справедливост и опростеност. Спра-
ведливото данъчно облагане остава основен приоритет за Европейската комисия като средство за защита на публичните приходи, 
което ще играе важна роля за икономическото възстановяване на ЕС в краткосрочен план и за просперитета на Съюза в дългосрочен 
план. 
Целта на днешния пакет е да се повиши данъчната справедливост чрез засилване на борбата с данъчните злоупотреби, ограничава-
не на нелоялната данъчна конкуренция и увеличаване на данъчната прозрачност. Успоредно с това пакетът е насочен към опростя-
ване на данъчните правила и процедури, за да се подобри средата за предприятията в целия ЕС. Това включва премахването на 
данъчните пречки и административната тежест за данъкоплатците в много сектори, така че предприятията да могат по-лесно да про-
цъфтяват и да се разрастват на единния пазар. 
Днешният данъчен пакет се състои от три отделни, но свързани инициативи: 

• В Плана за действие в областта на данъчното облагане са представени 25 отделни действия за опростяване на данъчното 

облагане, така че то да стане по-справедливо и по-добре адаптирано към съвременната икономика през следващите години. 
Тези действия ще улеснят честните данъкоплатци чрез премахване на пречките на всеки етап — от регистрацията до докладва-
нето, плащането, проверката и уреждането на спорове. Планът за действие ще помогне на държавите членки да използват по-
тенциала на данните и новите технологии, да подобрят борбата с данъчните измами, да подобрят спазването на законодателст-
вото и да намалят административната тежест. 

• С предложението относно административно сътрудничество (Директива относно административното сътрудничество — 

ДАС 7) се разширяват правилата на ЕС за прозрачност в областта на данъчното облагане, за да обхванат цифровите платфор-
ми, така че търговците на стоки или услуги на платформи също да плащат своя справедлив дял от данъците. Това ново предло-
жение ще гарантира, че държавите членки извършват автоматичен обмен на информация относно приходите, генерирани от 
продавачите на онлайн платформи. С предложението също така се укрепват и изясняват правилата в други области, в които 
държавите членки работят заедно за борба с данъчните злоупотреби, например чрез съвместни данъчни одити. 

• Съобщението относно доброто управление в областта на данъчното облагане се съсредоточава върху насърчаването на 

справедливото данъчно облагане и ограничаването на нелоялната данъчна конкуренция в ЕС и в международен план. За тази 
цел Комисията предлага реформа на Кодекса за поведение, който се занимава с данъчната конкуренция и се стреми да разре-
ши проблема с вредните данъчни практики в ЕС. Чрез съобщението се предлагат и подобрения в списъка на ЕС на юрисдикции-
те, неоказващи съдействие, в който попадат държави извън ЕС, които отказват да спазват международно приетите стандарти. 
Засега това насърчаваше третите държави да приемат стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане, но е 
необходимо да се направи повече. В съобщението се очертава и подходът на ЕС за съвместна работа с развиващите се страни 
в областта на данъчното облагане в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. 
Днешният пакет е първата част от всеобхватна и амбициозна програма на ЕС в областта на данъчното облагане за следващите 
години. Комисията ще работи също така за нов подход към данъчното облагане на предприятията за 21-ви век, за да се отгово-
ри на предизвикателствата на цифровата икономика и да се гарантира, че всички мултинационални дружества плащат справед-
лив дял. В контекста на Зеления пакт Комисията ще направи предложения, за да гарантира, че данъчното облагане подкрепя 
целта на ЕС за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Този многостранен подход за реформиране на 
данъчното облагане в ЕС има за цел данъчното облагане да стане по-справедливо, по-екологосъобразно и адаптирано за съв-
ременната икономика, като по този начин се допринесе за дългосрочен, устойчив и приобщаващ растеж. 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, 
заяви: Сега повече от всякога държавите членки се нуждаят от сигурни данъчни приходи, за да инвестират в хората и 
предприятията, които най-много се нуждаят от това. Същевременно трябва да премахнем данъчните пречки и да улесним 
предприятията от ЕС да правят иновации, да инвестират и да се разрастват. Днешният данъчен пакет ни води в правил-
ната посока, като ни помага да направим данъчното облагане по-справедливо, по-удобно и адаптирано към нашия цифров 
свят. 
Комисарят, отговарящ за икономиката, Паоло Джентилони, заяви: Справедливото данъчно облагане е трамплинът, който ще 
помогне на нашата икономика да се оттласне след причинения от кризата спад. Почтените граждани и предприятията 
трябва да бъдат улеснени, когато плащат данъците си, а на измамниците трябва да бъде по-трудно. Тези предложения 
ще помогнат на държавите членки да осигурят приходите, които са им необходими, за да инвестират в хората и инфраст-
руктурата, като същевременно създадат по-добра данъчна среда за гражданите и предприятията в цяла Европа. 

За повече информация 
Допълнителна информация можете да намерите на следния адрес. 

 

ПЛАНЪТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА ПРЕДСРОЧНО НАДХВЪРЛЯ ЦЕЛТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОТ 500 МИЛИАРДА ЕВРО 

• От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) мобилизира допълнител-
ни инвестиции от 514 милиарда евро в целия ЕС, като по този начин постигна целта си половин година 
преди приключването на инициативата. 

• ЕФСИ — финансовият стълб на Плана за инвестиции за Европа, несъмнено оказа въздействие върху 
икономиката на ЕС и доказва своята многофункционалност в отговор на пандемията на коронавирус. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200710~ae2abe1f23.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200710_1~ead3942902.en.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/taxation-package_en
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• През последните пет години стотици и хиляди предприятия и проекти се възползваха от него, благодаре-
ние на което Европа става по-социална, по-екологична, по-новаторска и по-конкурентоспособна. 

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да 
мобилизират 500 милиарда евро инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа. В рамките 
на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) бяха одобрени 1 400 операции при ползване на 
бюджетна гаранция от Европейския съюз и собствени ресурси от групата на ЕИБ. Очаква се те да доведат до 
допълнителни инвестиции в размер на близо 514 милиарда евро в държавите от ЕС и от тях да се възполз-
ват около 1,4 милиона малки и средни предприятия. През 2017 г., когато Съветът и Парламентът се споразу-
мяха да разширят обхвата и големината на ЕФСИ, целта беше до края на 2020 г. да бъдат мобилизирани 500 
милиарда евро. Средствата бяха предназначени за преодоляване на недостига на инвестиции, предизвикан 
от финансовата и икономическата криза през 2007—2008 г. 
През последните години и особено след разпространението на пандемията от коронавирус акцентът на ЕФ-
СИ се измести: той вдъхнови InvestEU — новата инвестиционна програма на Комисията за периода 2021—
2027 г., и вече допринася за Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса. ЕФСИ също така ще иг-
рае възлова роля за пакета от мерки NextGenerationEU за възстановяване на европейската икономика след 
шока от коронавируса. ЕФСИ ще направи това чрез допълнителни средства за Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността, чиято цел да предотврати случаите на несъстоятелност сред европейските предприя-
тия. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Планът за инвестиции за Европа е 
успешен. През последните пет години той даде възможност да бъдат финансирани стотици хиляди 
предприятия и проекти, което отговаря на нашите амбиции Европа да стане по-екологична, по-
иновативна и по-справедлива. Ще запазим този модел чрез NextGenerationEU. 
Председателят на групата на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер заяви: ЕФСИ може да служи 
като модел за действие при реакцията на коронавируса. Фактът, че надхвърлихме предсрочно номинал-
ната сума от 500 милиарда евро, е доказателство за мощта на партньорството. Изпълнението на фи-
нансовия стълб на Плана на Комисията за инвестиции за Европа бе чест и предизвикателство за ЕИБ. 
Ние успяхме, не на последно място благодарение на отличното сътрудничество между банката и евро-
пейските и националните институции. Успехът на тази инициатива показва какво Европа може да пос-
тигне, когато разполага с подходящите инструменти: нашият континент стана по-социален, по-
екологичен, по-иновативен и по-конкурентоспособен. Можем и трябва да надграждаме опита си, за да 
преодолеем настоящата криза. Това ще ни помогне да изградим Европа, с която да се гордеем. 
Какво финансира Европейският фонд за стратегически инвестиции ? 
ЕФСИ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните оби-
чайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки 
предприятия без кредитно минало или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски 
обхват. Подкрепата за такива проекти изискваше от групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, 
например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Това промени 
ДНК на банката и промени из основи начина, по който Европа финансира своите приоритети. 
Особено важно е, че ЕФСИ позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било 
възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти: 75 % от получателите на подк-
репа от ЕФСИ са нови за банката. Това доказва добавената стойност на операциите на ЕФСИ. 
Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предп-
риятия, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) осигури финансиране за стотици хиляди МСП в разнообра-
зи сектори и във всички държави от ЕС. Примерите варират от устойчиво селско стопанство в Бел-
гия, иновативна медицинска технология в Испания до дружество за енергийна ефективност в Литва. 
Икономическо въздействие: работните места и растеж 
Въздействието на инициативата е значително. По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния 
изследователски център на Комисията (JRC) от декември 2019 г. операциите на ЕФСИ са подкрепили около 
1,4 милиона работни места, като до 2022 г. броят им ще нарасне спрямо изходното положение на 1,8 милио-
на. Освен това изчисленията показват, че благодарение на инициативата БВП на ЕС вече се е увеличил с 
1,3 %, като се очаква до 2022 г. увеличението да е 1,9 %. От началото на тази година 60 % от набрания капи-
тал са дошли от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е постигнал също така целта за мобилизиране на 
частни инвестиции.  

• Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха теж-
ко засегнати от кризата през 2007—2008 г., т.е. Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. 
При все че въздействието на преките инвестиции е особено силно в тези държави, изчисленията сочат, 
че за регионите по цел „Сближаване“ (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни 
са дългосрочните резултати.  

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ssi-factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ssi-factsheet.pdf
https://www.eib.org/en/products/equity/venture-debt.htm
https://www.eif.org/what_we_do/efsi/
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/rcr-alphea-bio.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-innovfin-exovite-spain.htm
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/case-studies/efsi-cosme-energus-lithuania.htm
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Европейски информационен и иновационен център Враца 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 

E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@cci-vratsa.org 

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по 

които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е 

задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.  

Тези изчисления съответстват на действителните дейности по финансиране по линия на ЕФСИ: ако прив-
лечените инвестиции се разглеждат спрямо БВП, сред държавите начело са България, Гърция, Португалия, 
Естония и Испания. 
Как гражданите са се възползвали от Плана за инвестиции за Европа? 
В доклада на ЕИБ за ЕФСИ от 2019 г. са изброени редица конкретни резултати от инициативата. Благода-
рение на ЕФСИ: 

• Около 20 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет 

• Около 540 000 социални жилища на достъпни цени са построени или обновени 

• 22 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги; 

• Около 400 милиона пътнически пътувания годишно ще се възползват от нова или подобрена транспорт-
на инфраструктура 

• 13,4 милиона домакинства бяха захранени с енергия от възобновяеми източници. 
Контекст 

През ноември 2014 г. Комисията и групата на ЕИБ инициираха Плана за инвестиции за Европа, за да обър-
нат низходящата тенденция в инвестициите и да насочат Европа към икономическото възстановяване. Не-
говият финансов стълб — Европейският фонд за стратегически инвестиции, първоначално беше натоварен 
с мобилизирането на 315 милиарда евро под формата на допълнителни инвестиции до 2018 г. Предвид 
постигнатия успех, Европейският парламент и държавите членки се споразумяха да подсилят ЕФСИ и да 
увеличат целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г. 
В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се стигна до заключението, че гаранцията 
от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите операции на ЕИБ, тъй като се използват 
по-малко бюджетни средства в сравнение с европейските прог-
рами за безвъзмездни средства и финансови инструменти. В 
оценката се подчертава, че подкрепата от ЕИБ е от възлово 
значение за бенефициерите на ЕФСИ: тя осигурява на пазара 
„печат за качество“ и по този начин спомага за по-лесното на-
биране на средства. Успехът на ЕФСИ се основава не на пос-
ледно място на неговата ефективна управленска структура, 
която реагира на постоянните промени на пазарите. Независи-
ма група от експерти решава дали даден проект отговаря на 
изискванията да получи подкрепа чрез гаранцията от ЕС. Цел-
та: намаляване на рисковете за частни инвестиции в проекти, 
необходими за по-устойчива Европа, и добавяне на стойност 
към това, което би било осъществено без публична помощ. 
През май 2020 г. Европейската комисия представи преразгле-
даното си предложение за приемника на Плана за инвестиции 
за Европа в следващата многогодишна финансова рамка, считано от 2021 г.: програмата InvestEU. 
За повече информация 
Видео: Какво представлява ЕФСИ? По-силни заедно 
Уебсайт за Плана за инвестиции 
Пълна база данни за проектите по линия на ЕФСИ 
Преразгледан документ с въпроси и отговори относно InvestEU: 
Документ с въпроси и отговори относно Инструмента за подкрепа за платежоспособността 

https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_2019_report_ep_council_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/evaluation-reports-economic-and-financial-affairs-policies-and-spending-activities_en
https://www.eib.org/en/efsi/governance/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=70HwXdvpxV4&list=PLqCtRiBGyIkgbml_dUYs8m1syC7in0VKj&index=3&t=8s
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_bg
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_946

