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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 10, 2020 год. 

ЗАПАДНИ БАЛКАНИ: ИКОНОМИЧЕСКИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯ-

ВАНЕ И СБЛИЖАВАНЕ 

Eвропейската комисия прие всеобхватен икономически и инвестиционен план за Западните Балкани, 
който има за цел да стимулира дългосрочното икономическо възстановяване на региона, да подкрепи еколо-
гичен и цифров преход и да насърчи регионалната интеграция и сближаването с Европейския съюз. 
Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и замест-
ник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел заяви: Гражданите на Западните Балкани са част 
от Европа и ние имаме общ интерес да помогнем на тези шест партньора да постигнат напредък по 
пътя си към ЕС. С икономическия и инвестиционен план добавяме действия към нашата оценка на паке-
та за разширяване, като предоставяме задълбочена и силна подкрепа за икономическото възстановява-
не и реформите — за модерни, по-екологични и по-проспериращи Западни Балкани, които да постигат 
по-добри резултати за своите граждани по пътя към ЕС. 
При представянето на новия план комисарят на ЕС по въпросите на съседството и разширяването Оли-
вер Вархеи коментира: Днес представяме нашия икономически и инвестиционен план за Западните Бал-
кани за стимулиране на икономическото развитие и възстановяване на региона. Ще мобилизираме фи-
нансиране до 9 милиарда евро за водещи инвестиционни инициативи в областта на транспорта, енерге-
тиката, екологичния и цифровия преход, за да се създадат устойчив растеж и работни места. Планът 
също така предлага път за успешна регионална икономическа интеграция, за да се ускори сближаването 
с ЕС и да се преодолеят различията в развитието между нашите региони, като в крайна сметка се уско-
ри процесът на интеграция в ЕС. Този план следва да спомогне за превръщането на Западните Балкани 
в един от най-привлекателните региони за инвестиции в света. Изпълнението, разбира се, ще трябва 
да върви ръка за ръка с реформите. 
Икономическият и инвестиционен план определя значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на 
финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона. С него ще бъде предоставена подкрепа за устой-
чивата свързаност, човешкия капитал, конкурентоспособността и приобщаващия растеж, както и за двойния 
екологичен и цифров преход. 
Успоредно с плана за икономически инвестиции в подкрепа на региона Комисията представи насоки за из-
пълнение на зелената програма за Западните Балкани, която се очаква да бъде приета на срещата на висо-
ко равнище за Западните Балкани в София през ноември 2020 г. В нея се предвиждат действия по пет стъл-
ба. Те са i) действия в областта на климата, в това число декарбонизация, енергетика и мобилност,ii) кръгова 
икономика, с акцент върху отпадъците, рециклирането, устойчивото производство и ефикасното използване 
на ресурсите, iii) биологично разнообразие с цел защита и възстановяване на природното богатство на реги-
она,iv) борба със замърсяването на въздуха, водата и почвата и iv) устойчиви хранителни системи и селски 
региони. Цифровизацията ще бъде ключов фактор за горепосочените пет стълба в съответствие с концепци-
ята за двоен екологичен и цифров преход. 
В плана се определят десет водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на големите пътни и железопът-
ни връзки в региона, енергията от възобновяеми източници и прехода от енергия от въглища, санирането на 
обществени и частни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на 
парникови газове, инфраструктурата за управление на отпадъците и отпадъчните води, както и разгръщане-
то на широколентова инфраструктура. Други водещи инициативи включват увеличаване на инвестициите в 
частния сектор за повишаване на конкурентоспособността и иновациите, по-специално на малките и средни-
те предприятия и гаранция за младежта. 
В допълнение към значителното безвъзмездно финансиране от ЕС за региона, ЕС може да предостави га-
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ранции, за да спомогне за намаляване на разходите за финансиране както за публичните, така и за частните 
инвестиции, и за намаляване на риска за инвеститорите. Подкрепата чрез новия гаранционен механизъм 
за Западните Балкани в рамките на гаранцията на ЕС за външна дейност и Европейския фонд за устойчиво 
развитие плюс се очаква да мобилизира потенциални инвестиции в размер до 20 милиарда евро през след-
ващото десетилетие. 
Инвестиционният пакет ще бъде основен двигател за увеличаването на публичните и частните инвестиции в 
региона от страна на европейските и международните финансови институции. 
По-доброто свързване на икономиките на Западните Балкани в региона и с ЕС изисква силен ангажимент от 
страна на Западните Балкани за осъществяване на фундаментални реформи, задълбочаване на регионал-
ната икономическа интеграция и развиване на общ регионален пазар въз основа на достиженията на правото 
на ЕС, за да се превърне регионът в по-привлекателно място за инвестиции. 
Комисията подкрепя усилията на правителствата от региона за разработване на нова визия за създаването 
на регионално икономическо пространство, което се очаква да бъде одобрено на срещата на върха в София 
през ноември 2020 г. ЕС ще се стреми да доближи региона до единния пазар на ЕС. Доброто управление е 
основата за устойчив икономически растеж. Следователно стимулирането на инвестициите и икономическия 
растеж ще бъде възможно само ако Западните Балкани твърдо се ангажират и осъществят фундаментални 
реформи в съответствие с европейските ценности. 
Както е отразено в методологията за засилено разширяване, партньорите, които постигат напредък по прио-
ритетите за реформи, следва да се възползват от увеличено финансиране и инвестиции. 
Контекст 
Комисията прие и пакета за разширяването за 2020 г., годишната си оценка на изпълнението на основните 
реформи в партньорите от Западните Балкани и Турция. Оценките са придружени от препоръки и насоки от-
носно тези приоритети за реформи, които остават в центъра на процеса на присъединяване към ЕС. Изпъл-
нението на тези реформи, по-специално в областта на върховенството на закона, ще бъде от решаващо зна-
чение за успеха на този икономически план и за насърчаването на устойчивото икономическо развитие в ре-
гиона. 
За повече информация 
Съобщение на Комисията относно икономически и инвестиционен план за Западните Балкани 
Въпроси и отговори: Икономически и инвестиционен план за Западните Балкани 
Насоки за изпълнението на Зелената програма за Западните Балкани 
Информационен документ за икономическия и инвестиционен план 
 
 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ ЕМИТИРА ОБЛИГАЦИИ НА ЕС ПО ИНСТРУМЕНТА SURE В РАЗМЕР ДО 100 МИЛИАРДА ЕВРО 

ПОД ФОРМАТА НА СОЦИАЛНИ ОБЛИГАЦИИ 

Европейската комисия обявява, че ще емитира предстоящите си облигации на ЕС по инструмента SURE в 
размер до 100 милиарда евро като социални облигации. За тази цел Комисията прие подложената на незави-
сима оценка рамка за социални облигации. Целта на тази рамка е да даде увереност на инвеститорите в те-
зи облигации, че мобилизираните средства ще служат за постигането на една наистина социална цел. 
Това съобщение следва одобрението на Съвета да бъде отпусната финансова подкрепа на 16 държави 
членки по инструмента SURE, за да бъдат защитени работните места и работещите. 
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви следното: Не само инвестираме ми-
лиарди евро, за да запазим работни места в Европа и за да намалим социалното въздействие на панде-
мията от коронавирус, но го правим също, като емитираме социални облигации. Това ще даде възмож-
ност на инвеститорите да допринесат за нашите усилия. Почти 100 милиарда евро ще помогнат на хо-
рата да запазят работата си в нашите държави членки. 
Комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: Решението облигациите на ЕС по 
инструмента SURE да бъдат емитирани като социални облигации ще предизвика поврат на световния 
пазар на социални облигации. В същото време това е ясно доказателство за дългосрочния ангажимент 
на ЕС за устойчиво финансиране. Въодушевен съм от днешното съобщение и с нетърпение очаквам 
предстоящата емисия по инструмента SURE на ЕС в много близко бъдеще. 
Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на заеми, за да 
им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при 
непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията. 
Днешната рамка показва на инвеститорската общност как средствата, набрани чрез емитирането на облига-
ции по инструмента SURE, ще бъдат използвани за ясно определена цел: смекчаване на социалното въз-
действие от пандемията от коронавирус и последиците от нея в целия ЕС. Следователно инвеститорите мо-
гат да бъдат уверени, че техните инвестиции в тези облигации ще бъдат използвани за финансиране на це-
ленасочени мерки на социалната политика. Същевременно рамката на Комисията за социални облигации ще 
допринесе за по-нататъшното развитие на пазара на социални облигации, който е един от стълбовете на ев-
ропейския пазар на „устойчиво финансиране“. 
За да се гарантира, че средствата ще бъдат използвани за социални цели, в рамката за социални облигации 
въз основа на регламента за SURE от държавите членки се изисква да докладват как са били изразходвани 
заетите средства. Съгласно рамката от държавите членки се изисква също така да докладват за социалното 
въздействие от облигациите на ЕС по инструмента SURE. Въз основа на информацията в тези доклади Евро-
пейската комисия ще може да покаже на инвеститорите, че облигациите на ЕС по инструмента SURE са били 
използвани за финансиране на програми с положително социално въздействие. 
Като изготвя и представя рамка за социални облигации, Комисията се стреми да привлече инвеститорите, 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1819
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/green_agenda_for_the_western_balkans_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/wb_economic_and_investment_plan_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_bg
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които желаят да вложат средствата си така, че да способстват екологични, социални и корпоративни цели. 
Рамката на Комисията за социални облигации е създадена в пълно съответствие с принципите на социални-
те облигации (ПСО), публикувани от Международната асоциация на капиталовите пазари (ICMA). Тя бе под-
ложена на независима оценка от външен оценител — Sustainalytics. 
След днешното съобщение Комисията прави още една крачка към емитирането на първите облигации по 
инструмента SURE. През втората половина на октомври ще последва първата сделка. 
Контекст 
Към настоящия момент 16 държави членки ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE, за да бъ-
де подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си. Финансовата подкрепа ще 
се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки. Ко-
мисията представи на Съвета предложение за решение на Унгария да бъдат предоставени 504 милиона ев-
ро финансова подкрепа по инструмента SURE. С Унгария броят на държавите членки, за които Комисията 
предложи обща финансова подкрепа от 87,8 милиарда евро по инструмента SURE, става 17. 
Тези заеми ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансира-
нето на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въве-
ли в отговор на пандемията, по-специално по отношение на самостоятелно заетите лица. По инструмента 
SURE биха могли да бъдат финансирани и някои свързани със здравето мерки, по-специално на работното 
място, използвани, за да се гарантира безопасното връщане към нормална икономическа дейност. 
Държавите членки все още могат да подават официални искания за подкрепа по линия на SURE, който раз-
полага с капацитет до 100 милиарда евро, за да подпомага защитата на работните места и работниците, за-
сегнати от пандемията. 
За повече информация 
Въпроси и отговори 
Рамка за социални облигации 
Уебсайт на SURE 
Уебсайт на ЕС като заемополучател 
Предложение за решение за изпълнение на Съвета по отношение на Унгария 
 
 

КОМИСИЯТА ДОКЛАДВА ЗА НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА 

Европейската комисия прие най-новия си доклад за предприетите от България действия за изпълнение на 
ангажиментите ѝ във връзка със съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност 
в контекста на механизма за сътрудничество и проверка (МСП). 
В доклад се разглежда постигнатият през изминалата година напредък в изпълнението на последните 17 
препоръки, дадени от Комисията в доклада ѝ от януари 2017 г. В него със задоволство се отбелязва последо-
вателната работа на България по изпълнението на тези препоръки. 
Комисията е на мнение, че напредъкът на България по линия на МСП е достатъчен за изпълнението на анга-
жиментите на страната, поети към момента на присъединяването ѝ към ЕС. Необходимо е България да про-
дължи да работи последователно за превръщането на отразените в доклада ангажименти в конкретно зако-
нодателство и за трайното му изпълнение. България трябва да осъществява мониторинг на трайното изпъл-
нение на реформите чрез новосъздаден съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга на 
Комисията, като достигнатите заключения ще се използват в бъдещия диалог с Комисията в рамките на все-
обхватния механизъм за върховенството на закона. Както вътрешният мониторинг, така и механизмът, обх-
ващащ целия ЕС, следва да подпомагат устойчивостта и необратимостта на реформите, дори след края на 
МСП за България. Преди да вземе окончателно решение, Комисията надлежно ще вземе предвид станови-
щата на Съвета и на Европейския парламент. 
Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер каза: Още в началото на мандата си заявих, че бих искал 
механизмът за сътрудничество и проверка да приключи при тази Комисия. Разбира се, осъществяването 
на тази амбиция винаги е зависело от изпълнението на всички изисквания в областта на съдебната ре-
форма и борбата с корупцията и организираната престъпност. През последните години България отбе-
ляза впечатляващ напредък в изпълнението на препоръките на Комисията. Въпреки че все още са налице 
предизвикателства, свързани с изпълнението на нужните реформи и поддържането на набраната ско-
рост, отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмислят прекратява-
нето на действието на МСП и използването на нови механизми за мониторинг на национално равнище и 
на равнището на ЕС. Ще чуем внимателно становищата на Парламента и на Съвета, преди да вземем 
решение.  
От последния си доклад през ноември 2018 г. Комисията наблюдава консолидиране на правната и институ-
ционалната рамка, въведена през предходните години.  
Проектът, който също така получи гарантиран от ЕФСИ заем в размер на 21,6 милиона евро, ще помогне за 
намаляване на потреблението на електроенергия и на разходите с около 51 %, което ще доведе до икономии 
от 1 милион евро на година. Енергийното спестяване се равнява на средното потребление на енергия на поч-
ти 3100 домакинства.  
Освен това към септември 2019 г. е публикувана информация за 890 проекта на Европейския портал за ин-
вестиционни проекти – място за онлайн срещи на организатори на проекти и инвеститори. Те обхващат всич-
ки основни сектори на икономиката на ЕС, като общият размер на предложените инвестиции възлиза на 
65 милиарда евро. Над 60 проекта са получили финансиране след публикуването на информация за тях на 
портала. Порталът предлага и допълнителни услуги, например организиране на прояви за намиране на парт-
ньори. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1809
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_bg
https://ec.europa.eu/info/files/progress-report-bulgaria-2018-com-2018-850_bg
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html
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Контекст  
Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г., за да се обърне низ-
ходящата тенденция по отношение на равнищата на инвестициите и Европа да се насочи по пътя на иконо-
мическото възстановяване. Неговите три цели бяха премахване на пречките пред инвестициите, осигурява-
не на видимост и техническа помощ за инвестиционните проекти и по-интелигентно използване на финансо-
вите ресурси. Европейският фонд за стратегически инвестиции е гаранция от бюджета на ЕС, която позво-
лява на групата на ЕИБ да финансира повече и често по-рискови проекти.  
Често се финансират изключително иновативни проекти или стартиращи предприятия без кредитна исто-
рия. С проектите също така се обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и по географски ра-
йони. Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира повече дейности с по-висок рисков про-
фил, отколкото би било възможно без гаранцията от бюджета на ЕС, както и да достига до нови клиенти – 
75 % от получателите на подкрепа по плана са нови за банката.  
На 18 април 2019 г. Европейският парламент даде зелена светлина за приемника на плана „Юнкер“ в след-
ващата многогодишна финансова рамка – програмата InvestEU.  
Оценката на макроикономическото въздействие е извършена съвместно от икономическия отдел на ЕИБ и 
Съвместния изследователски център на Комисията (JRC). Тя се основава на утвърдена, публикувана и ре-
цензирана методология, разработена от JRC. Данните за моделирането са достъпни в доклада за въздейст-
вието от юни 2018 г.  

За повече информация  

Въздействие на плана „Юнкер“ върху заетостта и растежа: информационен документ 
ЕИБ/JRC 2019 г.: оценка на макроикономическото въздействие на групата на ЕИБ 
План „Юнкер“ – информационни документи по държави и по сектори 
Пълен списък на проектите на ЕИБ по линия на ЕФСИ 
Следете съобщенията на ЕИБ в Twitter: @EIB 

Следете съобщенията за InvestEU в Twitter: #InvestEU  

 

ИНВЕСТИРАНЕ В НОВА ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА: ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ОТ ЕС НА 

СТОЙНОСТ ПОЧТИ 1 МИЛИАРД ЕВРО 

Вчера държавите — членки на ЕС, постигнаха съгласие по предложение на Комисията за инвестиране на 
998 милиона евро в ключови европейски проекти за енергийна инфраструктура в рамките на Механизма за 
свързване на Европа (МСЕ). В резултат на вчерашния положителен вот ще се предостави финансова по-
мощ за изграждане и проучвания за десет проекта. 
Най-голямата част от финансирането е предназначена за Балтийския проект за синхронизиране (720 милио-
на евро), който има за цел по-добро интегриране на пазарите на електроенергия в Естония, Латвия, Литва и 
Полша. Други проекти включват интелигентна електроенергийна мрежа, свързваща Унгария и Словакия 
(102 милиона евро), и първата по рода си безвъзмездна финансова помощ по МСЕ за изграждането на про-
ект за пренос на CO2 за белгийски и нидерландски пристанища.  
Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: „Тези десет проекта ще допринесат за 
една по-модерна, сигурна и интелигентна система на енергийна инфраструктура, която е от решава-
що значение за изпълнението на Европейския зелен пакт и за постигането на нашите амбициозни цели 
в областта на климата до 2030 г. Вчерашното решение бележи по-специално решителна стъпка в про-
цеса на синхронизиране на системите на балтийските държави — проект от европейски стратегичес-
ки интерес. Тези инвестиции ще спомогнат за поддържане на икономическото възстановяване на ЕС и 
за създаване на работни места.“ 
Разпределението на средствата е в съответствие с целите на Европейския зелен пакт, като 84 % от тях оти-
ват за електроенергийни проекти или за проекти за интелигентни мрежи. В резултат на вчерашното гласува-
не ще се предостави финансова помощ за десет проекта: два за пренос на електроенергия, един за интели-
гентни електроенергийни мрежи, шест за пренос на CO2 (включително пет проучвания) и един за газ. Сред 
проектите, които получиха зелена светлина вчера, са: 
Балтийски проект за синхронизиране, фаза II (720 милиона евро): продължение на предходна инвести-
ция, новото финансиране ще бъде насочено към изграждането на Harmony Link — електропровод, свързващ 
Полша и Литва през Балтийско море. Той ще се превърне в градивен елемент на бъдещата морска елект-
ропреносна мрежа в Балтийско море. Това финансиране ще обхване и инвестиции, предназначени, напри-
мер, за синхронни компенсатори в Естония, Латвия и Литва. 
Danube InGrid (102 милиона евро): този проект за интелигентна електроенергийна мрежа в Унгария и Сло-
вакия ще подобри управлението на мрежата и ще повиши качеството и сигурността на доставките за всички 
участници на пазара. Той ще подпомогне и ефикасното интегриране на възобновяемите източници на енер-
гии. 
Проектът Porthos за мрежа за пренос на CO2 (102 милиона евро): този проект между Нидерландия и Бел-
гия ще разработи мрежа за пренос на CO2 със свободен достъп в три от главните пристанища на Европа 
(Ротердам, Антверпен и North Sea Port), което ще доведе до създаването на обект за съхранение в Северно 
море. 
Междусистемна газова връзка България — Сърбия (28 милиона евро): този приоритетен проект, догово-
рен в рамките на Групата на високо равнище CESEC, ще подобри сигурността на доставките и диверсифи-
кацията на вноса на газ в Югоизточна Европа. 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_bg
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_bg.htm
https://www.eib.org/attachments/efs/assessing_the_macroeconomic_impact_of_the_eib_group_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/efs/assessing_the_macroeconomic_impact_of_the_eib_group_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc118260.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://twitter.com/EIB
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_3337
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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Ветроенергиен център в Северно море (14 милиона евро): проучване в подкрепа на разработването на 
важен проект за разгръщане на разположени в морето ветроенергийни инсталации в Северно море. 
Контекст 
За да може Европа да премине към чиста и модерна икономика, е необходимо европейската инфраструктура 
да се адаптира към бъдещите нужди на енергийната система. Междусистемните връзки са гръбнакът на ин-
тегрирания енергиен пазар на ЕС, който ще подобри сигурността на доставките в Европа, ще намали зависи-
мостта от единични доставчици и ще предостави на потребителите по-голям избор. От съществено значение 
е също така възобновяемите източници на енергия да се развиват успешно, а ЕС да изпълни ангажиментите 
си по Парижкото споразумение и амбицията си да стане неутрален по отношение на климата до средата на 
века. 
Само проекти от общ интерес (ПОИ), включени в списъка на Съюза, приет от Комисията, отговарят на усло-
вията за отпускане на безвъзмездни средства по МСЕ. Последният списък на ПОИ беше публикуван през 
октомври 2019 г., а следващият списък на ПОИ — 5-тият по ред, се очаква да влезе в сила в началото на 
2021 г. От 2014 г. насам МСЕ — Енергетика вече е отпуснал почти 4 милиарда евро под формата на безвъз-
мездни средства, като 65 % от тях са предоставени за електроенергийни проекти, в това число и интелигент-
ни мрежи. 
Бъдещото финансиране по МСЕ — Енергетика подлежи на окончателно споразумение между институциите 
на ЕС по Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. Средствата, които ще бъдат отпуснати 
в бъдеще, ще са в съответствие с планираното преразглеждане на Регламента за трансевропейските енер-
гийни мрежи (TEN-E). Комисията трябва да представи своето предложение за TEN-E преди края на 2020 г., 
за да осигури ориентирана към бъдещето рамка, която да позволи на ЕС да финансира инфраструктурата, 
необходима за изпълнението на Европейския зелен пакт. 
Повече информация: 
Списък на всички проекти, получаващи подкрепа от ЕС в рамките на настоящата покана  
Преглед на проектите, финансирани по линия на Механизма за свързване на Европа — Енергетика през 
2014—2016 г. 
Актуален списък на проектите от общ интерес  
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA) 
 

ПОСЛЕДНО ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОБАРОМЕТЪР (ЮЛИ-АВГУСТ): ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ Е ОСНОВЕН ПОВОД ЗА 

БЕЗПОКОЙСТВО СРЕД ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС В КОНТЕКСТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 

 
В смутни времена, белязани от пандемията от коронавирус, доверието в ЕС остава стабилно и европейците 
вярват, че в бъдеще ЕС ще вземе правилните решения в отговор на пандемията. В публикуваното ново про-
учване „Стандартен Евробарометър“ европейските граждани определят икономическото положение, състо-
янието на публичните финанси на държавите членки и имиграцията като трите основни проблема на рав-
нище ЕС. Икономическото положение е основна загриженост и на национално равнище, следвано от здраве-
опазването и безработицата. 
В новото проучване на Евробарометър, проведено през юли и август, загрижеността за икономическото по-
ложение е отразена във възприятието за настоящото състояние на икономиката. 64 % от европейците счи-
тат, че положението е „лошо“, а 42 % от европейците смятат, че икономиката на тяхната държава ще се 
възстанови от неблагоприятните последици от пандемията от коронавирус „през 2023 г. или по-късно“. 
Европейците са разделени (45 % „удовлетворени“ спрямо 44 % „неудовлетворени“) по отношение на мерки-
те, предприети от ЕС за борба с пандемията. 62 % заявяват обаче, че се доверяват на ЕС да взема пра-
вилните решения в бъдеще, а 60 % остават оптимисти за бъдещето на ЕС. 
  

1. Доверие в ЕС и неговият имидж 
Доверието в Европейския съюз остава стабилно от есента на 2019 г. — 43 %, въпреки различията в 
общественото възприятие по време на пандемията. Доверието в правителствата на държавите членки и 
техните парламенти е нараснало (съответно 40 %, + 6 процентни пункта и 36 %, + 2). 
В 15 държави членки мнозинството от анкетираните заявяват, че се доверяват на ЕС, като най-високите 
равнища се наблюдават в Ирландия (73 %), Дания (63 %) и Литва (59 %). Най-ниските равнища на дове-
рие в ЕС се наблюдават в Италия (28 %), Франция (30 %) и Гърция (32 %). 
Делът на анкетираните, за които имиджът на ЕС е положителен е същият като делът на тези, за които 
той е неутрален (40 %). За 19 % от анкетираните имиджът на ЕС е отрицателен (-1 процентен пункт). 
В 13 държави членки на ЕС, за мнозинството от анкетираните имиджът на ЕС е положителен, като най-
големите дялове се наблюдават в Ирландия (71 %), Полша (63 %) и Португалия (55 %). В 13 други дър-
жави членки ЕС се възприема предимно неутрално от анкетираните, като най-големият дял се наблюда-
ва в Малта (56 %), Испания, Латвия и Словения (по 48 %). 
  

2. Основни опасения на равнище ЕС и на национално равнище 
Гражданите посочиха икономическото положение като най-неотложния проблем, пред който е изп-
равен ЕС — над една трета (35 %) от всички анкетирани, което представлява силно увеличение от 16 
процентни пункта от есента на 2019 г. насам и преподреждане от трето на първо място по загриженост. 
Безпокойството относно икономическата ситуация не е било толкова силно от пролетта на 2014 г. насам. 
Европейците са все по-загрижени и за състоянието на публичните финанси на държавите член-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32020R0389
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/list_of_all_projects_receiving_eu_support_under_the_2020_cef_call.pdf
https://ec.europa.eu/energy/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector_en#connecting-europe-facility-
https://ec.europa.eu/energy/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector_en#connecting-europe-facility-
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/inea/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
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ки (23 %, + 6 процентни пункта, най-високото равнище от пролетта на 2015 г.), което се качва от пето на 
второ място наравно с имиграцията (23 %, -13 процентни пункта), като последната е на най-ниското си 
равнище от есента на 2014 г. насам. 
В разгара на пандемията от коронавирус здравеопазването (22 %, нов въпрос в анкетата) е четвъртият 
най-често посочван проблем на равнище ЕС. Проблемът с околната среда и изменението на климата е 
загубил позиции от 8 процентни пункта до 20 %, следван от безработицата (17 %, + 5 процентни пункта). 
По подобен начин икономическото положение (33 %, + 17 процентни пункта) изпреварва здравето 
като най-важен проблем на национално равнище, скачайки от седмо на първо място. Въпреки че е на 
второ място, от есента на 2019 г. насам за здравеопазването се наблюдава значително увеличение 
(31 %, + 9 процентни пункта), достигайки най-високото си досега равнище през последните шест години. 
Важността на безработицата нарасна значително (28 %, + 8 процентни пункта), следвана от повишава-
нето на цените/инфлацията/издръжката на живота (18 %, -2 процентни пункта), околната сре-
да и изменението на климата (14 %, -6 процентни пункта) и държавния дълг (12 %, + 4 процентни пунк-
та). Имиграция (11 %, -5 процентни пункта) е на най-ниското си равнище в отговорите на анкетираните 
за последните шест години. 
  

3. Настоящата икономическа ситуация 
От есента на 2019 г. насам делът на европейците, които считат, че настоящото положение на тяхната 
национална икономика е „добро“ (34 %, -13 процентни пункта), е намалял значително, докато делът на 
анкетираните, които считат, че това положение е „лошо“, рязко се е увеличил (64 %, + 14 процентни 
пункта). 
На национално равнище мнозинството от анкетираните в 10 държави заявяват, че националната иконо-
мическа ситуация е добра (спад спрямо 15 държави през есента на 2019 г.). Делът на анкетираните, кои-
то заявяват, че състоянието на националната им икономика е добро, варира от 83 % в Люксембург до 
9 % в Гърция. 
  

4. Пандемията от коронавирус и общественото мнение в ЕС 
Европейците са разделени по отношение на мерките, предприети от институциите на ЕС за борба с 
пандемията от коронавирус (45 % „удовлетворени“ спрямо 44 % „неудовлетворени“). Мнозинството от 
анкетираните в 19 държави членки обаче са удовлетворени от мерките, предприети от институции-
те на Европейския съюз за борба с пандемията от коронавирус. Най-високите положителни стойнос-
ти се наблюдават в Ирландия (71 %); Унгария, Румъния и Полша (по 60 %). В седем държави мнозинст-
вото от анкетираните са „неудовлетворени“, особено в Люксембург (63 %), Италия (58 %), Гърция и Чехия 
(по 55 %) и Испания (52 %). В Австрия анкетираните са поравно удовлетворени и неудовлетворени (по 
47 %). 
Въпреки това над шестима от всеки десет европейци се доверяват на ЕС да взема правилните ре-
шения в бъдеще (62 %). Най-често посочваните приоритети за действията на ЕС в отговор на пандемия-
та от коронавирус са: създаване на стратегия за справяне с подобна криза в бъдеще и разработване на 
финансови средства за намиране на лечение или ваксина (всяко по 37 %). 30 % смятат, че разработване-
то на европейска политика за здравеопазване следва да бъде приоритет. 
Личният опит на европейците с мерките за изолация в домашни условия беше много разнообразен. 
Като цяло близо трима от всеки десет европейци заявяват, че им е било доста лесно да се справят с на-
ложените им ограничения (31 %), докато една четвърт заявяват, че им е било доста трудно (25 %). И нак-
рая, 30 % заявяват, че им е било „както лесно, така и трудно да се справят“. 
  

5. Основни области на политиката 
Запитани относно целите на Европейския зелен пакт, европейците продължават да определят 
„извличането на енергия от възобновяеми източници“ и „борбата с пластмасовите отпадъци и во-
дещата роля по проблема с пластмасите за еднократна употреба“ като основни приоритети. Пове-
че от една трета смятат, че основният приоритет следва да бъде подпомагането на земеделските стопа-
ни в ЕС (38 %) или насърчаването на кръговата икономика (36 %). Малко над трима от всеки десет смя-
тат, че намаляването на потреблението на енергия (31 %) следва да бъде основен приоритет. 
Подкрепата за Икономическия и паричен съюз и за еврото остава силна, като 75 % от анкетираните 
в еврозоната подкрепят единната валута на ЕС. В ЕС-27 като цяло подкрепата за еврото нарасна до 
67 % (+ 5). 
  

6. Гражданство на ЕС и европейска демокрация 
Мнозинството от хората в 26 държави — членки на ЕС (с изключение на Италия), и 70 % в целия ЕС се 
чувстват граждани на ЕС. На национално равнище най-високите резултати се наблюдават в Ирландия и 
Люксембург (по 89 %), Полша (83 %), Словакия и Германия (по 82 %), Литва (81 %), Унгария, Португалия 
и Дания (по 80 %). 
Мнозинството от европейците (53 %) заявяват, че са доволни от начина, по който функционира де-
мокрацията в ЕС. Делът на анкетираните, които „не са удовлетворени“, се е увеличил с 3 процентни пун-
кта от есента на 2019 г. до 43 %. 
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7. Оптимизъм за бъдещето на ЕС 
И накрая, в тези смутни времена 60 % от европейците заявяват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС. 
Най-високите равнища на оптимизъм се наблюдават в Ирландия (81 %), Литва и Полша (по 75 %) и Хър-
ватия (74 %). Най-ниските равнища на оптимизъм се наблюдават в Гърция (44 %) и Италия (49 %), къде-
то песимизмът надделява над оптимизма, и Франция, където мненията са разделени поравно (49 % спря-
мо 49 %). 
  
Контекст 

Проучването „Лято 2020 г. — Стандартен Евробарометър“ (ЕБ 93) беше проведено лично и по изключение 
беше допълнено с онлайн интервюта между 9 юли и 26 август 2020 г. в 27-те държави — членки на ЕС, в 
Обединеното кралство и в страните кандидатки 

[1]
. Бяха проведени 26 681 интервюта в 27-те държави член-

ки. 
За повече информация 
Стандартен Евробарометър № 93:[1] 27-те държави — членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, 
пет страни кандидатки (Албания, Северна Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) и общността на кипърс-
ките турци в частта от страната, която не е контролирана от правителството на Република Кипър. 
 
ЕИФ И РАЙФАЙЗЕНБАНК ПОДПИСАХА ГАРАНЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 10 МЛН. ЕВРО В ПОДКРЕПА НА СЕКТОРИТЕ КУЛ-

ТУРА И ТВОРЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ 

• Благодарение на гаранционната схема на ЕИФ българските малки и средни предприятия ще могат да се 
възползват от по-добри условия за кредитиране. 

• Гаранциите ще спомогнат за запазването на работни места в сферата на културата и творчеството. 

• Програмата е подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно спо-
разумение за 10 млн. евро, благодарение на което банката ще може да увеличи кредитирането за бъл-
гарските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура и творчество. 
Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия, управля-
вана от Европейския инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския фонд за стратегичес-
ки инвестиции (ЕФСИ). 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви: 
„Хората, работещи в МСП в областта на културата и творчеството, бяха особено засегнати от мерките по 
време на карантината поради пандемията от COVID-19. Радвам се, че това споразумение за финансира-
не с Райфайзенбанк (България), подкрепено от ЕФСИ, ще предостави допълнителни ресурси за запазва-
не на работните места в сектора на културата и изкуствата, което е от изключително значение за запаз-
ването на културното многообразие и качеството на живот в Европа.“ 
Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова коментира: “Кризата 
COVID-19 оказа силно влияние върху всяка част от обществото. Когато възстановяваме икономиките си, 
сферите култура и творчество имат особена нужда от подкрепа. Настоящето споразумение с Райфайзен-
банк е важен сигнал за това, че Групата на Европейската инвестиционна банка помага на всички сектори 
на икономиката и доразвива дългосрочната подкрепа за бизнеса в България. През 2019 г. помогнахме на 
3 800 компании и подкрепихме близо 80 000 работни места. Готови сме да продължим да помагаме на 
българската икономика и в пост COVID-19 възстановяването.” 
Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар допълни: “Повечето банки в Европа имат огра-
ничен опит с бизнеси от сферата на културата и творчеството, тъй като те често се смятат за високорис-
кови и имат ограничени възможности за обезпечение. С подкрепата на Европейския съюз, обявяваме 
първата по рода си операция в България, която ще отключи 10 млн. евро за ново финансиране на малки 
фирми и публични предприятия в сферите на културата и творчеството. Щастливи сме, че можем да се 
възползваме от дългогодишното ни сътрудничество с Райфайзенбанк, за да помагаме на българския биз-
нес да запазва работни места по време на икономическото възстановяване от пандемията COVID-19.” 
Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) допълни: 
“Благодарение на отличното ни партньорство с Европейския инвестиционен фонд сме оказали подкрепа 
на 4 000 проекта на български малки и средни фирми с повече от 450 млн. евро. Сега разширяваме тази 
подкрепа и към малките и средни предприятия от секторите на културата и изкуствата, които бяха силно 
засегнати от пандемията и последствията от нея, но в същото време са от голямо значение за общество-
то като цяло, особено в толкова предизвикателни времена.” 
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. 
Основната му мисия е подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия, като им помага на 
достъпа до финансиране. ЕИФ проектира и развива инструменти за рисков капитали капитал за растеж, 
насочени  към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за иновации, изследва-
ния и развитие, предприемачество, растеж и заетост. 

 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
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Райфайзенбанк (България) е основана през 1994 г. като първата чуждестранна инвестиция на „зелено“ в 
българския банков сектор. 100% от капитала на Райфайзенбанк са собственост на Райфайзен Банк Интерне-
шънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни бан-
ки. Около 46 000 служители обслужват 16.7 милиона клиенти чрез 2000 офиса, голямата част от които са в 
ЦИЕ. 
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основния стълб на Инвестиционния план за 
Европа. Той предоставя гаранции от първа загуба, което дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече, 
често и рискови проекти. Проектите и споразуменията одобрени за финансиране по ЕФСИ се очаква да мо-
билизират 514 млрд, евро за инвестиции и подкрепа на повече от 1.4 милиона стартиращи фирми и малки и 
средни предприятия в целия Европейски съюз. 
Гаранционният механизъм за секторите култура и творчество (CCS GF) работи в полза на секторите кул-
тура и творчество, тъй като те често изпитват затруднения да осигурят финансиране на своите проекти на 
приемливи условия. Гаранцията на ЕИФ има за цел да промени това. Кредитите, с подкрепата на Европейс-
кия съюз по механизма, вече са достъпни за бизнеси във всички страни-членки, Исландия и Норвегия. Очак-
ва се инициативата да генерира над 600 милиона евро нови заеми и други финансови продукти за крайните 
бенефициенти, благодарение на катализиращия ефект на гаранцията. Механизмът насърчава финансовите 
посредници да възприемат специфичен подход за кредитна оценка с МСП и организации. Те също така имат 
възможност да получат персонализирано обучение, за да разберат по-добре специфичните нужди на проек-
тите в културния и творчески сектор, за да увеличат ангажираността си в тази област. 
 
ИНИЦИАТИВАТА „ВЪЛНА НА САНИРАНЕ“ НА СГРАДНИЯ ФОНД: УДВОЯВАНЕ НА ПРОЦЕНТА НА САНИРАНЕ С ЦЕЛ НАМАЛЯ-

ВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ, СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ 

 
Европейската комисия публикува своята стратегия за вълна на саниране с цел подобряване на енергийните 
характеристики на сградите. Комисията има за цел най-малко да удвои процента на саниране през след-
ващите десет години, така че чрез него да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност. 
Така ще се подобри качеството на живот на хората, които живеят в сградите или ги използват, ще се намалят 
емисиите на парникови газове в Европа, ще се насърчи цифровизацията и ще се подобри повторната употре-
ба и рециклирането на материалите. До 2030 г. е възможно да бъдат санирани 35 милиона сгради и да се 
създадат до 160 000 допълнителни екологсъобразни работни места в строителния сектор. 
На сградите се дължат около 40 % от потреблението на енергия в ЕС и 36 % от емисиите на парникови газо-
ве вследствие на това потребление. Всяка година обаче само 1 % от сградите се санират, така че да станат 
енергийно ефективни, и поради това ефективните действия са от решаващо значение, за да стане Европа 
неутрална по отношение на климата до 2050 г. Като се има предвид, че близо 34 милиона граждани на 
Европа не могат да си позволят да отопляват нормално домовете си, публичните политики за насърчаване 
на енергийно ефективното саниране също представляват мярка срещу енергийната бедност, подпомагат 
опазването на здравето и благосъстоянието на хората и спомагат за намаляване на сметките им за енергия. 
Комисията публикува и препоръка до държавите членки за справяне с енергийната бедност. 
Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Искаме всеки в 
Европа да има жилище, което да може да осветява, отоплява или охлажда, без да се разорява или да уни-
щожава планетата. С вълната на саниране ще се подобрят местата, където работим, живеем и учим, 
като същевременно се намали въздействието ни върху околната среда и се създадат работни места за 
хиляди европейски граждани. Ако искаме да градим отново по-добре, се нуждаем от по-добри сгради. 
Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Екологосъобразното възстановяване започ-
ва на местна почва. С вълната на саниране ще отстраним големия брой пречки, които днес правят сани-
рането сложно, скъпо и времеемко, като възпрепятстват извършването на така необходимите дейнос-
ти. Ще предложим по-добри начини за измерване на ползите от санирането, въвеждане на минимални 
стандарти за енергийна ефективност, отпускане на по-голяма финансова подкрепа и техническа помощ 
от страна на ЕС, насърчаване на използването на „зелени“ ипотечни кредити и оказване на подкрепа за 
по-голямото използване на възобновяеми енергийни източници при отоплението и охлаждането. Това 
ще бъдат факторите за промяна за публичните органи, собствениците на жилища и наемателите. 
Чрез стратегията ще бъде отдаден приоритет на действията в три области: декарбонизиране на системите 
за отопление и охлаждане; справяне с енергийната бедност и с проблема на сградите с най-лоши характе-
ристики; и саниране на обществения сграден фонд като училища, болници и административни сгради. Коми-
сията предлага съществуващите пречки да бъдат отстранени по цялата верига на саниране — от разработ-
ването на даден проект до неговото финансиране и приключване — посредством набор от мерки на съответ-
ната политика и чрез инструменти за финансиране и за техническа помощ. 
Стратегията ще включва следните основни действия: 

• По-строги разпоредби и стандарти и по-подробна информация относно енергийните характеристи-
ки на сградите с цел въвеждане на по-големи стимули за саниране в публичния и частния сектор, 
включително поетапно въвеждане на задължителни минимални стандарти за енергийна ефективност на 
съществуващите сгради, актуализиране на правилата за сертификатите за енергийните характеристики и 
евентуално разширяване на обхвата на изискванията за саниране на сградите в публичния сектор; 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
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• Осигуряване на достъпно и целенасочено финансиране, включително чрез водещите инициативи 
„Renovate“ и „Power Up“ на Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на NextGenera-
tionEU, въвеждане на опростени правила за комбиниране на различни източници на финансиране и на 
многобройни стимули за осигуряване на частно финансиране; 

• Увеличаване на капацитета за подготвяне и изпълнение на проекти за саниране — от оказване на тех-
ническа помощ на националните и местните органи до предоставяне на обучение и развиване на умения 
за хората, работещи на нови екологосъобразни работни места; 

• Разширяване на пазара за устойчиви строителни продукти и услуги, включително интегриране на но-
ви материали и природосъобразни решения, преработване на законодателството относно предлагането 
на пазара на строителни продукти и преразглеждане на целите за повторна употреба на материалите и 
тяхното оползотворяване; 

• Създаване на нов европейски „Баухаус“ — интердисциплинарен проект, ръководен съвместно от кон-
султативен съвет от външни експерти, който включва учени, архитекти, дизайнери, хора на изкуството, 
проектанти и представители на гражданското общество. От настоящия момент до лятото на 2021 г. Коми-
сията ще провежда процес на съвместно създаване на основата на широко участие, след което през 
2022 г. ще създаде мрежа от петима основатели на „Баухаус“ в различни държави от ЕС. 

• Разработване на свързани с кварталите подходи за местните общности, така че те да възприемат 
цифрови решения и такива с използване на възобновяема енергия, и създаване на райони с нулево нет-
но потребление на енергия, в които потребителите се превръщат в произвеждащи потребители, които 
продават енергия в мрежата. Стратегията включва и инициатива за жилища на достъпни цени за 100 
района. 

При преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници през юни 2021 г. ще се разг-
леда възможността за утвърждаване на целта по отношение на отоплението и охлаждането с енергия от въ-
зобновяеми източници и за въвеждане на минимално равнище на използване на енергия от възобновяеми 
източници в сградите. Комисията също така ще проучи как ресурсите от бюджета на ЕС, заедно с приходите 
от схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), биха могли да се използват за финансиране на нацио-
налните схеми за енергийна ефективност и икономии, насочени към хората с по-ниски доходи. Рамката за 
екопроектиране ще бъде доразработена, за да се осигури наличието на ефективни продукти за използване в 
сградите и да се насърчава тяхната употреба. 
Целта на вълната на саниране не е само да направи съществуващите сгради по-енергийно ефективни и не-
утрални по отношение на климата. Тя може да доведе до мащабна трансформация на нашите градове и на 
застроената среда. Това може да бъде възможност за поставяне на началото на ориентиран към бъдещето 
процес с цел съчетаване на устойчивост и стил. Както бе обявено от председателя на Комисията Фон дер 
Лайен, Комисията ще постави началото на нов европейски „Баухаус“, с който ще се насърчава нова евро-
пейска естетика, представляваща съчетание на добри резултати и изобретателност. Искаме да направим 
добрата жизнена среда достъпна за всички и да съчетаем отново достъпната цена с произведенията на из-
куството в едно ново устойчиво бъдеще. 

Контекст 
Кризата, породена от COVID-19, насочи вниманието към нашите сгради, тяхното значение за ежедневието ни 
и слабите им места. По време на пандемията домът заема централно място в ежедневието на милиони евро-
пейци: офис за тези, които работят от разстояние, импровизирана детска градина или класна стая за децата 
и учениците, а за много хора — център за онлайн пазаруване или забавление. 
Инвестирането в сградите може да предостави така необходимия стимул на строителния сектор и макроико-
номиката. Дейностите по саниране са трудоемки, създават работни места и инвестиции, които често са свър-
зани с местните вериги за доставки, пораждат търсене на оборудване с висока енергийна ефективност, уве-
личават устойчивостта спрямо изменението на климата и придават стойност на недвижимите имоти в дъл-
госрочен план. 
За да постигне целта за намаляване на емисиите най-малко с 55 % до 2030 г., предложена от Комисията 
през септември 2020 г., ЕС трябва да намали дължащите се на сградите емисии на парникови газове с 60 %, 
енергопотреблението им с 14 % и потреблението на енергия за отопление и охлаждане с 18 %. 
Европейската политика и финансиране вече оказаха положително въздействие върху енергийната ефектив-
ност на новите сгради, които сега консумират едва половината от енергията, потребявана от сградите, пост-
роени преди повече от 20 години. Обаче 85 % от сградите в ЕС са построени преди повече от 20 години, като 
се очаква 85 %—95 % от тях все още да съществуват през 2050 г. Необходимо е чрез вълната на саниране 
те да бъдат приведени в съответствие с подобни стандарти. 

За повече информация 
Стратегия за вълна на саниране 
Приложение и работен документ на службите на Комисията относно стратегията за вълна на саниране 
Информационна бележка (Въпроси и отговори) относно стратегията за вълна на саниране 
Информационен документ относно стратегията за вълна на саниране 
Информационен документ за новия европейски „Баухаус“ 
Препоръка относно енергийната бедност 
Приложение и работен документ на службите на Комисията във връзка с препоръката относно енергийната 
бедност 
Уебстраница за вълната на саниране 
Уебстраница за енергийната бедност 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renovation_wave_strategy_-_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_-_a_renovation_wave_for_climate_neutrality_and_recovery.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_1836
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_1844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_1894
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_-_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_on_the_recommendation_on_energy_poverty_swd2020960.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en
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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.  

МЕХАНИЗМЪТ НА ЕС ЗА СКРИНИНГ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ЗАПОЧВА ДА ФУНКЦИОНИРА ПЪЛНОЦЕННО 
Рамката на ЕС за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) започва да функционира пълноценно от 11 ок-
томври 2020 г. През последните осемнадесет месеца, след като бе приет първият регламент на ЕС за скрининг на ин-
вестициите, Комисията и държавите членки въведоха ефективна рамка за координация. Тя вече ще има основен при-
нос за запазването на стратегическите интереси на Европа, като същевременно пазарът на ЕС ще остане отворен за 
инвестиции. 
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви: ЕС е и ще остане от-
ворен за чуждестранни инвестиции. Този отворен характер обаче не е безусловен. За да се отговори на днешните 
икономически предизвикателства и да бъдат защитени ключовите европейски активи и колективната сигурност, 
държавите — членки на ЕС, и Комисията трябва да работят в тясно сътрудничество. Ако искаме да постигнем 
отворена стратегическа автономност, наличието на ефективно сътрудничество в целия ЕС за скрининг на ин-
вестициите е от основно значение. Вече сме добре подготвени за това. 
С Регламента за скрининг на ПЧИ, приет през март 2019 г., бе създадена рамка за целия ЕС, чрез която Европейската 
комисия и държавите членки могат да координират действията си в областта на чуждестранните инвестиции. След като 
през април 2019 г. Регламентът за скрининг на ПЧИ официално влезе в сила, Комисията и държавите членки започнаха 
работа по въвеждането на необходимите оперативни изисквания за пълното прилагане на регламента от 11 октомври 
2020 г. Бяха обхванати следните точки: 

• уведомяване на Комисията от държавите — членки на ЕС, за съществуващите техни национални механизми за 

скрининг на инвестициите; 

• създаване на официални звена за контакт и сигурни канали във всяка държава членка и в Комисията за обмен на 

информация и анализ; 

• разработване на процедури, чрез които държавите членки и Комисията да реагират бързо при опасения във връзка 

с ПЧИ и за изготвяне на становища; 
актуализиране на списъка от проекти и програми от интерес за Съюза, приложен към регламента. 
След отправените от Комисията препоръки в насоките от март 2020 г. държавите членки изразиха съгласие за нефор-
мално сътрудничество по отношение на скрининга на ПЧИ, когато дадена чуждестранна инвестиция би могла да окаже 
въздействие върху единния пазар на ЕС. 
Няколко държави членки също така са в процес на реформиране на своите механизми за скрининг или на приемане на 
нови механизми. 
Контекст 
ЕС е едно от най-отворените за инвестиции места в света и е основен приемник на преки чуждестранни инвестиции в 
световен мащаб: в края на 2017 г. размерът на ПЧИ в ЕС на инвеститори от трети държави е възлизал на 6 441 мили-
арда евро, което е осигурило на европейците 16 милиона преки работни места. 
С цел защита на стратегическите интереси на ЕС, свързани с чуждестранните инвестиции, с регламента на ЕС от март 
2019 г. се постига следното: 

• създаден бе механизъм за сътрудничество, чрез който държавите членки и Комисията могат да обменят информа-

ция и при необходимост да изразяват опасения, свързани с конкретни инвестиции; 

• дава се възможност на Комисията да изготвя становища в случаите, когато дадена инвестиция заплашва сигур-

ността или обществения ред в повече от една държава членка или би могла да засегне проект или програма от 
интерес за целия ЕС, като например „Хоризонт 2020“ или „Галилео“; 

• определят се срокове за целите на сътрудничеството между Комисията и държавите членки, както и между отдел-

ните държави членки, при спазване на принципа за недискриминация и на строги изисквания за поверителност; 

• установяват се някои основни изисквания за държавите членки, които поддържат или приемат механизъм за скри-

нинг на национално равнище на основания, свързани със сигурността или обществения ред; 

• насърчава се международното сътрудничество по отношение на скрининга на инвестициите, включително чрез 

обмен на опит, най-добри практики и информация по въпроси от общ интерес. 
На 25 март 2020 г. Комисията публикува насоки за държавите членки, в които призова, наред с другото, всички държави 
членки да създадат пълноценен механизъм за скрининг, и с които се гарантира надежден и общ за целия ЕС подход по 
отношение на скрининга на чуждестранните инвестиции в момент на криза за общественото здраве и свързаната с това 
икономическа уязвимост. 
За повече информация 
Регламент за скрининг на ПЧИ ; Често задавани въпроси ; Информационен документ ; Насоки от март 2020 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1602529842636&uri=CELEX:32020R1298
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2124
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2006
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2124

