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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 11, 2020 год. 

КОМИСИЯТА ВЪВЕЖДА НАБЛЮДЕНИЕ НА ВНОСА НА БИОЕТАНОЛ И Е ГОТОВА ДА РАЗГЛЕДА ЕВЕНТУАЛНИ ИСКАНИЯ И ОТ 

ДРУГИ ОТРАСЛИ 

Комисията въвежда наблюдение на вноса в ЕС на етанол от възобновяеми суровини („биоетанол“). В условията на икономически 
спад, предизвикан от кризата с COVID-19, през последните месеци вносът на евтин биоетанол се е увеличил значително. Спо-
ред европейския отрасъл за производство на биоетанол, ако тенденцията се запази, това ще ощети отрасъла икономически. 
Прочее, Комисията предприе незабавни мерки, които да позволят проследяване на внасяните количества, а на отрасъла за 
биоетанол — да оцени по-добре ситуацията. 
Изпълнителният заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис заяви: „Нашите иконо-
мики все още понасят последствията от пандемията и процесът на възстановяване не бива да бъде възпрепятстван от нару-
шаващи конкуренцията търговски практики на трети държави. Затова трябва да следим отблизо за всякакви процеси при тър-
говията, които може да са резултат от нелоялна конкуренция. Такъв е случаят в момента при биоетанола, но в други отрасли 
скоро също може да се наложи наблюдение на вноса, за да ги предпазим по-добре от тези нежелани практики“. 
Наблюдението на вноса от страна на Комисията няма за цел ограничаването му. То осигурява бърз анализ на тенденциите при 
вноса на конкретни продукти. Данните ще бъдат публично достъпни. Те би трябвало да осигурят на отделните отрасли един 
по-добър поглед върху ситуацията в тяхната област, както и подплатена с факти информация, която да им помогне да проу-
чат необходимостта от по-нататъшни действия. 
Наблюдението се въвежда след отправено от Франция искане от името на европейския отрасъл за производство на биоета-
нол, който представи достатъчно данни, доказващи неотдавнашното значително увеличение на вноса, и посочи признаци, че 
това може да причини икономическа вреда. 
В одобрения от държавите членки и публикуван акт за изпълнение се предвижда наблюдение на вноса от всички държави на про-
изход за период от една година. Статистическите данни за вноса ще се публикуват ежемесечно на уебсайта на Комисията. 
Тъй като и други отрасли в ЕС могат да се окажат в сходна ситуация, Комисията е готова да разгледа всяко надлежно обосно-
вано искане. Всички стопански отрасли в ЕС, които могат да представят достатъчно първоначални доказателства за значи-
телно неблагоприятно въздействие и вреда, причинена от неотдавнашно увеличение на вноса, могат да се възползват от въз-
можността за наблюдение на вноса.  
Съгласно правната рамка на ЕС обаче тези искания следва да се отправят от самите държави — членки на ЕС. С настоящото 
действие Комисията потвърждава готовността си да предостави на заинтересованите страни подходящи инструменти за 
мониторинг с цел предвиждане на търговския натиск върху други отрасли на европейската икономика.  
 
ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ОТ ЕСЕНТА НА 2020 Г.: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СПИРА, ТЪЙ КАТО НОВАТА ВЪЛНА НА ПАНДЕ-

МИЯТА ЗАДЪЛБОЧАВА НЕСИГУРНОСТТА 

 
Пандемията от коронавируса представлява много голямо сътресение за световната и за европейската ико-
номика, което води до много тежки социално-икономически последици. Икономическата дейност в Европа 
претърпя сериозно сътресение през първата половина на годината и започна бързо да се възстановява през 
третото тримесечие с постепенното премахване на противоепидемичните мерки. Новата вълна на пандемия-
та през последните седмици обаче причинява смущения, тъй като националните органи въвеждат нови мер-
ки в областта на общественото здраве, за да се ограничи нейното разпространение. Вследствие на епидеми-
ологичната обстановка прогнозите за растежа през прогнозния период са изложени на изключително голяма 
несигурност и на рискове. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1628/oj
https://webgate.ec.europa.eu/siglbo/post-surveillance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0478&from=BG
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Спряно и непълно възстановяване 
Според икономическата прогноза от есента на 2020 г. икономиката на еврозоната ще се свие със 7,8 % през 
2020 г., преди да отбележи ръст от 4,2 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Според прогнозата икономиката на 
ЕС ще се свие със 7,4 % през 2020 г., преди да се възстанови с ръст от 4,1 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. 
В сравнение с икономическата прогноза от лятото на 2020 г. прогнозите за растежа както за еврозоната, 
така и за ЕС са малко по-високи за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. Не се очаква производството в еврозоната и 
в ЕС да се възстанови до равнището отпреди пандемията през 2022 г. 
Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на ЕС, като това 
важи и за перспективите за възстановяване. Това отразява разпространението на вируса, строгостта на 
мерките в областта на общественото здраве, предприети с цел ограничаване на разпространението му, сек-
торния състав на националните икономики и силата на националните ответни мерки от гледна точка на по-
литиките. 
Нарастването на безработицата бе ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност 
Загубата на работни места и увеличаването на безработицата се отразиха тежко на поминъка на много ев-
ропейци. Мерките на политиката, предприети от държавите членки, заедно с инициативите на равнището на 
ЕС допринесоха за смекчаване на последиците от пандемията за пазарите на труда. Безпрецедентният об-
хват на предприетите мерки, по-специално чрез схемите за работа с намалено работно време, позволи по-
вишаването на равнището на безработицата да остане ограничено в сравнение със спада в икономическата 
дейност. Очаква се безработицата да продължи да се увеличава през 2021 г. с постепенното премахване от 
държавите членки на мерките за спешна подкрепа и с навлизането на нови хора на пазара на труда, но по-
ложението следва да се подобри през 2022 г., тъй като икономиката продължава да се възстановява. 
Според прогнозите безработицата в еврозоната ще се увеличи от 7,5 % през 2019 г. на 8,3 % през 2020 г. и 
9,4 % през 2021 г., преди да намалее до 8,9 % през 2022 г. Очаква се безработицата в ЕС да се увеличи от 
6,7 % през 2019 г. на 7,7 % през 2020 г. и 8,6 % през 2021 г., преди да намалее до 8,0 % през 2022 г. 
Според прогнозите дефицитът и държавният дълг ще нараснат 
Очаква се бюджетните дефицити да нараснат много в целия ЕС тази година, тъй като социалните разходи 
се увеличават, а данъчните приходи намаляват, както в резултат на извънредните действия от гледна точка 
на политиката, имащи за цел да се подпомогне икономиката, така и в резултат на автоматичните стабилиза-
тори. 
Според прогнозата съвкупният бюджетен дефицит на еврозоната ще нарасне от 0,6 % от БВП през 2019 г. 
на около 8,8 % през 2020 г., преди да намалее до 6,4 % през 2021 г. и 4,7 % през 2022 г. Това отразява очак-
ваното постепенно премахване на мерките за спешна подкрепа през 2021 г. с подобряването на икономи-
ческото положение. 
Отразявайки рязкото нарастване на дефицитите, прогнозата сочи, че съвкупното съотношение на дълга към 
БВП в еврозоната ще нарасне от 85,9 % от БВП през 2019 г. на 101,7 % през 2020 г., 102,3 % през 2021 г. и 
102,6 % през 2022 г. 
Инфлацията остава ниска 
Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достигна отрицателни стойности през август 
и септември. Същинската инфлация, която включва всички стоки освен енергията и непреработените храни, 
също намаля значително през лятото поради по-слабото търсене на услуги, особено услугите, свързани с 
туризма, и промишлените стоки. Слабото търсене, застоят на пазара на труда и високият обменен курс на 
еврото ще окажат натиск за понижаване на цените. 
Според прогнозата инфлацията в еврозоната, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските 
цени (ХИПЦ), ще бъде средно 0,3 % през 2020 г., преди да нарасне на 1,1 % през 2021 г. и 1,3 % през 
2022 г. благодарение на стабилизирането на цените на петрола. Що се отнася до ЕС, очаква се инфлацията 
през 2020 г. да бъде 0,7 %, през 2021 г. — 1,3 %, а през 2022 г. — 1,5 %. 
Изказвания на членове на колегиума: 
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в 
интерес на хората, заяви: Тази прогноза идва в момент, в който втора вълна на пандемията поражда 
още по-голяма несигурност и разбива надеждите ни за бързо възстановяване. Икономическата продук-
ция на ЕС няма да достигне равнищата си отпреди пандемията до 2022 г. По време на това сътресе-
ние обаче ние показахме решителност и солидарност. Въведохме безпрецедентни мерки, за да помог-
нем на хората и предприятията. Ще работим заедно, за да начертаем пътя към възстановяването, 
като използваме всеки инструмент, с който разполагаме. Постигнахме съгласие по ключов пакет от 
мерки за възстановяване — NextGenerationEU — в който централно място заема Механизмът за възс-
тановяване и устойчивост, за да бъде предоставена мащабна подкрепа за най-тежко засегнатите ре-
гиони и сектори. Сега отново призовавам Европейския парламент и Съвета да приключат бързо прего-
ворите, за да започнат парите да текат през 2021 г., за да можем да инвестираме, да проведем рефор-
ми и да се възстановим заедно. 
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: След най-дълбоката рецесия в исто-
рията на ЕС през първата половина на тази година и много силен подем през лятото възстановяване-
то на Европа спря поради повторното нарастване на броя на заразените с COVID-19. Растеж ще бъде 
отчетен отново през 2021 г., но ще са нужни две години, за да се доближи европейската икономика до 
състоянието, в което се намираше преди пандемията. В настоящия контекст на много голяма неси-
гурност националните икономически и фискални политики трябва да продължат да предоставят подк-
репа, а NextGenerationEU трябва да бъде завършен тази година и ефективно приведен в действие през 
първата половина на 2021 г. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1269
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Голяма несигурност с риск от влошаване на перспективите 
Несигурността и рисковете, свързани с икономическата прогноза от есента на 2020 г., остават изключително 
големи. Основният риск произтича от влошаването на пандемията, което налага да бъдат въведени по-
строги мерки в областта на общественото здраве и води до по-тежки и по-продължителни последици за ико-
номиката. Поради това бе направен анализ на сценариите за две различни посоки на развитие на пандемия-
та — по-благоприятна и неблагоприятна — както и на икономическите последици от пандемията. Съществу-
ва също така риск оставените от пандемията белези върху икономиката — като фалитите, дълготрайната 
безработица и прекъсването на доставките — да са по-дълбоки и по-тежки. Освен това европейската иконо-
мика може да се повлияе отрицателно, ако икономиката на световно равнище и световната търговия се по-
добрят в по-слаба степен от очакваното или ако се увеличи напрежението в търговията. Друг риск от влоша-
ване на положението е възможността от възникване на напрежение на финансовите пазари. 
Положителен обаче е фактът, че NextGenerationEU — програмата на ЕС за икономическо възстановяване, 
включваща Механизма за възстановяване и устойчивост — вероятно ще даде на икономиката на ЕС по-
силен тласък от очакваното. Това е така, защото прогнозата можеше да включи само частично вероятните 
ползи от тези инициативи, тъй като наличната на този етап информация за националните планове все още е 
ограничена. Търговско споразумение между ЕС и Обединеното кралство също ще се отрази положително на 
икономиката на ЕС от 2021 г. нататък в сравнение с прогнозните базови стойности за търговията между Обе-
диненото кралство и ЕС въз основа на правилата на СТО за най-облагодетелствана нация (НОН). 
Контекст 
Прогнозата беше изготвена в условията на голяма несигурност, като през втората половина на октомври 
2020 г. държавите членки обявиха, че въвеждат съществени нови мерки в областта на общественото здраве 
с цел ограничаване на разпространението на вируса. 
Прогнозата се основава на обичайния набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвени-
те проценти и цените на стоките, актуални към 22 октомври 2020 г. Що се отнася до всички други входящи 
данни, включително информацията за държавните политики, в настоящата прогноза е взета под внимание 
информацията, налична до 22 октомври включително. Прогнозата се основава на допускането за непромене-
ни политики, освен ако са обявени правдоподобно конкретни и подробни мерки. 
Прогнозата се опира на две важни технически допускания. Първо, допуска се, че мерките в областта на об-
щественото здраве ще останат в сила до известна степен през целия прогнозен период. След значителното 
им затягане през четвъртото тримесечие на 2020 г. обаче се очаква строгостта на мерките постепенно да 
намалее през 2021 г. Допуска се също, че икономическите последици от дадено ниво ограничения ще нама-
леят с течение на времето, тъй като здравната система и икономическите субекти се адаптират към създаде-
ната от коронавируса среда. Второ, тъй като бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство все 
още не са ясни, прогнозите за 2021 г. и 2022 г. се основават на техническото допускане, че от 1 януари 
2021 г. нататък ЕС и Обединеното кралство ще търгуват въз основа на правилата на СТО за най-
облагодетелствана нация (НОН). Това се прави единствено за целите на прогнозирането и не е израз на 
очаквания или предвиждания във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното кралство за 
техните бъдещи отношения. 
Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията в 
икономическата прогноза от зимата на 2021 г., която се очаква да бъде представена през февруари 2021 г. 
За повече информация 
Пълен документ: Икономическа прогноза от есента на 2020 г. 
Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis 
Следете съобщенията на комисар Джентилони в Twitter: @PaoloGentiloni 
Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin 

 

СРЕЩА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В СОФИЯ: ПРЕДПРИЕТИ СА ВАЖНИ СТЪПКИ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВА-

НЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕЛ СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСКОРЯВАНЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО С ЕС 

Европейската комисия приветства ангажимента, поет в София от лидерите на страните от Западните Балка-
ни, за допълнително засилване на регионалното сътрудничество като средство за постигане на напредък по 
пътя към ЕС. Положителният отговор на региона на Икономическия и инвестиционен план, ангажиментът 
за по-голяма свързаност и приетите ключови инициативи, като създаването на общ регионален пазар, 
стартирането на Зелена програма за Западните Балкани и продължаването на подкрепата 
за интеграцията на ромите, ще допринесат за по-бързото възстановяване след пандемията чрез стимули-
ране на трайния икономически растеж. 

Председателят на Комисията, Урсула фон дер Лайен, заяви преди срещата: Западните Балкани са абсолю-
тен приоритет на моята Комисия от първия ми ден. Бъдещето на региона е в Европейския съюз. 2020 
година беше изпълнена с предизвикателства, но ние решително останахме единни. Нашият Икономичес-
ки и инвестиционен план, приет неотдавна, ще ускори икономическото развитие на Западните Балкани и 
сближаването им с Европейския съюз, ще подкрепи изпълнението на основните реформи и ще доближи 
региона до единния пазар на ЕС. Този план може да помогне да промените ежедневието на хората и пред-
приятията в региона за четири до пет години отсега. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?s=20
https://twitter.com/PaoloGentiloni?s=20
https://twitter.com/ecfin
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Върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел добави: Радвам се, че лидери-
те на страните от Западните Балкани осъзнават жизненоважната роля на регионалното сътрудничес-
тво. То е важно както за разбирателството, така и за икономическото възстановяване. Не трябва да 
забравяме, че възстановяването трябва да бъде устойчиво и социално справедливо. Ето защо Икономи-
ческият и инвестиционен план и Зелената програма за Западните Балкани са съсредоточени върху мо-
дерни, екологични и ориентирани към хората инвестиции. Това означава също така, че инвестициите 
трябва да бъдат подкрепени от основните реформи, необходими по пътя към ЕС. 

Като участник в срещата на високо равнище, Оливер Вархеи, член на Комисията, отговарящ за съседството 
и разширяването, подчерта: Ангажиментът с партньорите ни от Западните Балкани се запазва като 
ключов приоритет за ЕС, а европейската перспектива продължава да бъде движеща сила за извършване-
то на промени в региона. Ангажиментът на лидерите в региона за развитие на общ регионален пазар и 
за осъществяване на преход към зелена икономика и цифровизация е от основно значение за приближава-
нето на региона към ЕС. Заедно с инвестициите в свързаността и човешкия капитал това са ключовите 
компоненти на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, представен от Европейска-
та комисия през октомври. Това ще донесе осезаеми ползи за населението на Западните Балкани и ще 
заздрави връзките ни с региона. 

Инициативите, одобрени в София, се основават на поетите от региона ангажименти на срещата на високо 
равнище между ЕС и Западните Балкани в Загреб през май 2020 г. Те ще бъдат подкрепени от Икономичес-
кия и инвестиционен план за Западните Балкани, приет от Европейската Комисия на 6 октомври 2020 г. Този 
план има за цел мобилизиране на до 9 милиарда евро безвъзмездни средства от ЕС за ускоряване на соци-
ално-икономическото възстановяване на региона от пандемията от COVID-19 и на икономическото му сбли-
жаване с ЕС. Освен това планът предвижда нов гаранционен механизъм за Западните Балкани, който да 
привлече инвестиции в размер до 20 милиарда евро. 

На днешната среща в София, която беше председателствана съвместно от България и Северна Македония и 
в която участваха няколко държави — членки на ЕС, и институции на ЕС в контекста на Берлинския процес, 
лидерите на страните от Западните Балкани приветстваха плана и се ангажираха да изпълнят реформите, 
необходими за постигането на амбициозните му цели. 

Лидерите, взели участие в срещата, приветстваха също новия пакет за свързаност 2020 с шест проекта в 
областите на устойчивия транспорт и чистата енергия, представен от Комисията в Инвестиционната рамка за 
Западните Балкани. Пакетът представлява първата стъпка към изпълнението на водещите проекти в Иконо-
мическия и инвестиционен план, като в същото време изпълнява ангажимента, поет от ЕС през 2015 г., да 
предостави 1 милиард евро за подкрепа на свързаността в региона. 

За повече информация 
Изказване на върховния представител/заместник-председател Жозеп Борел 
Изказване на Оливер Вархеи, член на Комисията 
Съобщение относно Икономическия и инвестиционен план 
Информационен документ за Икономическия и инвестиционен план 
Информационен документ за отношенията между ЕС и Западните Балкани 
Информационен документ за Зелената програма за Западните Балкани 
Информационен документ за Програмата за свързаност за Западните Балкани 
Брошура за Програмата на ЕС за свързаност за Западните Балкани 
Информационен документ за подкрепата на ЕС за интеграцията на ромите на Западните Балкани 

 

ПРОГРАМА LIFE: ЕС ПРЕДОСТАВЯ НАД 280 МЛН. ЕВРО ЗА ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИРОДАТА И 

ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА 

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет в размер на над 280 млн. евро от бюджета на ЕС за пове-
че от 120 нови проекта по програмата LIFE. Средствата от ЕС ще са част от инвестиции на обща стойност 
близо 590 млн. евро и ще допринесат за постигането на амбициозните цели на проектите по отношение на 
околната среда, природата и действията в областта на климата. Одобрената сума е с 37 % по-висока от 
сумата, отпусната през миналата година. 

Новите проекти ще помогнат за постигане на целите на Европейския зелен пакт, като подкрепят стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие и плана за действие на ЕС за кръгова икономика, съдействат 
за екологосъобразното възстановяване от пандемията от коронавирус и допринасят за превръщането на Ев-
ропа до 2050 г. в неутрален по отношение на климата континент. Много от тях ще се изпълняват с участието 
на няколко държави членки.Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт 
Франс Тимерманс заяви: „Европейският зелен пакт е нашата пътна карта към изграждането на зелена, 
приобщаваща и устойчива Европа. Тези ценности са заложени в проектите по програмата LIFE, които 
обединяват усилията на държавите членки за опазване на околната среда, възстановяване на природата 
и подкрепа за биологичното разнообразие. Очаквам резултатите от тези нови проекти с голямо нетър-
пение“. 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88442/western-balkans-summit-sofia-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-sofia-summit_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/economic-and-investment-plan-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet-economic-and-investment-plan-2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-western-balkans-relations_bg.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_green_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_boosting_connectivity_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/brochure_wb_connectivity_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_roma_integration_en.pdf
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_bg
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Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Вир-
гиниюс Синкявичюс добави: „Проектите по програмата LIFE могат да доведат до реални промени на мест-
но равнище. Те осигуряват решения на някои от най-сериозните предизвикателства на нашето време като 
изменението на климата, загубата на природно богатство и неустойчивото използване на ресурсите. Ако 
бъдат приложени бързо и мащабно в целия ЕС, тези проекти могат да помогнат за постигане на амбициоз-
ните цели на Зеления пакт и да допринесат за изграждането на по-зелена и по-устойчива Европа както за 
всички нас, така и за бъдещите поколения“. 
Приблизително 220 млн. евро са отпуснати за широк набор от проекти в областта на околната среда и ре-
сурсната ефективност, природата и биологичното разнообразие и управлението и информацията, 
свързани с околната среда; над 60 млн. евро са заделени за финансиране на проекти, насочени 
към адаптиране към изменението на климата, смекчаване на последиците от него и управление и ин-
формация. 
Предвиденото финансиране включва мащабни инвестиции в действията за опазване и насърчаване на био-
логичното разнообразие в Европа. Изпълнението на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие ще 
бъде стимулирано посредством различни проекти, отнасящи се например до възстановяването на торфи-
щата — единствени по рода си екосистеми, в които живеят силно адаптирани, редки и застрашени видове. 
Торфищата са също така важни поглътители на въглерод и могат да подпомогнат усилията на Европа за 
постигане до 2050 г. на неутралност по отношение на климата. 
Проектите по програмата LIFE са насочени и към намаляване на потреблението на енергия в новите сгради 
в съответствие с въведената неотдавна стратегия на ЕС „вълна на саниране“. Предвидени са инвестиции за 
разработване на универсално и достъпно нисковъглеродно решение, с което потреблението на енергия във 
всички нови сгради да бъде намалено с до 40 %. 
Средства ще бъдат отпуснати и за проекти, с които се предотвратява разхищаването на храни и се осигуря-
ва по-добро управление на отпадъците в съответствие с новия план за действие на ЕС за кръгова икономи-
ка. 
Наред с това се заделят финансови ресурси за множество проекти, с чиято помощ емисиите на парникови 
газове от енергоемките промишлени отрасли ще бъдат намалени в съответствие с амбициозния План на 
Комисията за целевите стойности в областта на климата и целта за неутралност по отношение на климата. 
Цифрите накратко 
С 34-те проекта по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на програмата LIFE ще 
се подкрепи прилагането на Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и стратегията на ЕС 
за биологичното разнообразие до 2030 г. Общият бюджет за тях е 221 млн. евро, като 133 млн. евро от тази 
сума ще бъдат осигурени от ЕС. 

• В 47-те проекта по приоритетна област „Околна среда и ресурсна ефективност“ ще бъдат инвести-
рани 208 млн. евро, като ЕС ще отпусне 76 млн. евро от предвидената сума. Тези проекти обхващат 
действия в пет области: въздух, околна среда и здраве, ресурсна ефективност и кръгова икономика, от-
падъци и води. 

• Осемте проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с околната сре-
да“ на стойност близо 17 млн. евро, от които малко над 9 млн. представляват европейски средства, ще 
повишат обществената осведоменост по екологични въпроси и ще помогнат на публичните органи да 
насърчават, наблюдават и налагат спазването на законодателството на ЕС в областта на околната сре-
да. 

• Общият бюджет на 16-те проекта по приоритетна област „Смекчаване на изменението на клима-
та“ е 86 млн. евро, като приносът на ЕС е 32 млн. евро. 

• В 15-те проекта по приоритетна област „Адаптация към изменението на климата“ ще бъдат инвес-
тирани 50 млн. евро; 26 млн. евро от тази сума ще бъдат отпуснати от ЕС. 

• С трите проекта по приоритетна област „Управление и информация, свързани с климата“ ще се 
подобрява управлението и ще се повишава осведомеността относно изменението на климата; общият 
бюджет е 7 млн. евро, като участието на ЕС е почти 4 млн. евро. 

Описание на проектите и допълнителна информация се съдържат в приложението към настоящото съобще-
ние за медиите. 
Контекст 

Проектите бяха избрани измежду над 1250 кандидатури, подадени в рамките на публикуваната през април 
2019 г. покана за представяне на предложения по програмата LIFE 2019. Програмата LIFE е инструмен-
тът на ЕС за финансиране на проекти, насочени към околната среда и действията в областта на клима-
та. Тя се прилага от 1992 г. и досега чрез нея са съфинансирани над 5500 проекта — както в ЕС, така и 
в трети държави. Във всеки един момент са в ход по около 1100 проекта. Бюджетът за периода 2014—
2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—
2027 г. Комисията предлага финансирането за програмата LIFE да се увеличи с близо 60 %. 
За повече информация 

Приложение: Кратка информация за одобрените проекти по поканата за представяне на предложения в 
рамките на програмата LIFE 2019 

Програма LIFE 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_1599
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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 ПОКАНА И ПРОГРАМА – 11.12.2020  

НУЛЕВ ОТПАДЪК ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ МЕД  

 

Организатори: Търговско-промишлена палата Враца  

Проект: „Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостохранилища в Източна и югоизточна Европа“ - 

RIS-CuRE  

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн семинар „Нулев отпадък при възстановяване на отпадъци 

от мед“ на 11.12.2020 от 10:00 часа, който Търговско-промишлена палата Враца организира.  

По-време на семинара ще бъде представен проекта “ Нулев отпадък при възстановяване на медни хвостох-

ранилища в Източна и югоизточна Европа“ - RIS-CuRE“, чиито дейности се онсовават на иновационен модел, 

еко-иновативен подход за извличане на ценни минерали и благоприятното използване на остатъци след 

извличане на метали дава гаранция за успешно равитие на регионална иновационна схема, основана на 

експлатацията на хвостохранилищата.  

В семинара ще се представят съществуващата и новите потенциални вериги за добавяне на стойност в сек-

тора за добив на мед. Участие ще вземат:  

• Презентация на тема „Биотехнологични подходи за третиране на минни отпадъци“ ще представи до-

цоцент д-р Михаи Илиев от Софийски университет „Св. Климент Охирдски“. 

• Професор Ивица Ристович ще представи „Доклад на проби, взети от старо флотационно хвостохрани-

лище в Бор, Сърбия“. Проф. Ристович е представител на Факултета за минно дело и геология в Уни-

верситет Белград, Сърбия. Той има публикувани над 150 научни доклада, участвал е в разработването 

на повече от 30 технически проекта и разработки. 

• „Химична концентрация на проби от повърхноста върху флотационните отпадъци и металургичната 

шлака от България, Румъния, Северна Македония, Словакия и Сърбия“ ще представи д-р Робърт 

Шайн от Геоложка служба на Словения, който е и партньор по проекта RIS-CuRE. 

• Професор Методи Младенов от Химикотехнологичен и металургичен университет – София ще говори 

за „Въздействията от медната металургична промишленост върху околната среда и възможности за 

намеса с цел опазването й“ 

За участие в онлайн семинара, моля да се запишете предварително в нашата регистрационна форма в срок 

до 10.12.2020 год.  

https://docs.google.com/forms/d/1zqViNoxaaH98MtALKygbOeHPdpiksBNdfXfTLr2ViaU/edit  

Регистрираните участници ще получат допълнителен имейл с линк, чрез който ще може да се включите в 

срещата. Също така на подаденият адрес в регистрационната форма ще получат и информационни матери-

али и презентации от семинара.  

За повече информация и контакти: 092 66 02 71 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org  
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тази дейност е получила финансиране от Европейския институт за иновации и технологии (EIT), орган на Европейс-

кия съюз, по рамката „Хоризонт 2020“, рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.  


