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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 12, 2020 год. 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА INVESTEU 

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато в Съвета между Европейския парламент и 
държавите — членки на ЕС, относно Регламента за InvestEU. Политическото споразумение, в очакване на 
окончателното одобрение на правните текстове на пленарната сесия на Европейския парламент и от Съве-
та, полага основите за успешно и устойчиво възстановяване на европейската икономика от пандемията от 
коронавирус в дългосрочен план. 
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Това е добро споразумение, което отва-
ря пътя за по-голямо финансиране за устойчива инфраструктура, научни изследвания и иновации, за 
МСП и умения. InvestEU ще допринесе за икономическото възстановяване на Европа и за екологичния и 
цифровия преход. От решаващо значение е, че държавите членки ще могат да използват InvestEU като 
инструмент за изпълнение на своите планове за възстановяване и устойчивост. 
Програмата InvestEU ще осигури на ЕС ключово дългосрочно финансиране, привличане на частни инвести-
ции в подкрепа на устойчивото възстановяване и подпомагане на изграждането на по-екологична, по-
цифрова и по-устойчива европейска икономика. 
Сред основните елементи на днешния компромис са: 

• четири компонента на политиката: устойчива инфраструктура; научни изследвания, иновации и цифрови-
зация; МСП; социални инвестиции и умения. 

• бюджетна гаранция от ЕС в размер на 26,2 милиарда евро, разпределена индикативно между чети-
рите компонента на политиката, както следва: 

1. компонент „Устойчива инфраструктура“ — 9,9 милиарда евро 

2. компонент „Научни изследвания, иновации и цифровизация“— 6,6 милиарда евро 

3. компонент „МСП“ — 6,9 милиарда евро 

4. компонент „Социални инвестиции и умения“ — 2,8 милиарда евро 
5. Ще бъдат възможни стратегически инвестиции и по четирите компонента, за да се отговори на бъдещите 

нужди на европейската икономика и да се насърчи отворената стратегическа автономност на ЕС в клю-
чови сектори. 

6. Най-малко 30 % от инвестициите по InvestEU ще допринесат за постигането на целите на Съюза във 
връзка с действията в областта на климата, утвърждавайки InvestEU като една от основните програми на 
ЕС, допринасящи за Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт. 

7. InvestEU ще предвижда специална схема за справедлив преход (стълб 2 от Механизма за справедлив 
преход), за да се генерират допълнителни инвестиции в полза на регионите в справедлив преход с одоб-
рен териториален план за справедлив преход. 

8. Държавите членки ще могат на доброволна основа да изпълняват част от своите планове в рамките на 
Механизма за възстановяване и устойчивост чрез програмата InvestEU и консултантския център Inves-
tEU. 

За да се осигурят бързо разгръщане и достигане до участници на местно равнище, InvestEU ще се 
изпълнява в партньорство с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен 
фонд и множество други партньори по изпълнението, включително международни финансови ин-
ституции и национални насърчителни банки и институции. 

Следващи стъпки 
След техническото финализиране на текста, отразяващ политическото споразумение, Европейският пар-



2 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 12, декември 2020 год. Безплатно месечно издание 

ламент и Съветът ще трябва да одобрят текста, за да може регламентът да влезе в сила и InvestEU да 
започне да функционира.  
На 10 ноември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент, дър-
жавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета и Комисията относно следващия дългосрочен бюджет на 
ЕС и NextGenerationEU. Като следваща стъпка сега е належащо органите официално да приемат в рам-
ките на съответните им роли и процедури Регламента за МФР, Регламента за NextGenerationEU, както и 
изменението на Решението за собствените ресурси.  
След като бъде приет, дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е 
временен инструмент за стимулиране на възстановяването в Европа, ще бъде най-големият пакет от сти-
мули, финансиран някога от бюджета на ЕС. Общо 1,8 трилиона евро ще спомогнат за възстановяването 
на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа. 

Контекст 
InvestEU е предложената от ЕС водеща инвестиционна програма за стимулиране на европейската икономи-
ка. Програмата е замислена така, че да може да предоставя дългосрочно финансиране и да подкрепя поли-
тиките на Съюза за възстановяване от дълбока икономическа и социална криза. Тя се основава на успеха на 
Плана за инвестиции за Европа и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). 
За повече информация 
Какво следва? Програмата InvestEU (2021—2027 г.) 
План за възстановяване 
Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и Next Generation EU 

 

ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРОНАВИРУСА: КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОС-

ВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДДС ВЪРХУ ВАКСИНИ И КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТВАНЕ 

 

Комисията приветства приетите важни нови мерки, които ще позволят на държавите членки да освободят 
болниците, практикуващите лекари и физическите лица в ЕС от заплащане на данък върху добавената стой-
ност (ДДС) при закупуването на ваксини срещу коронавирус и комплекти за тестване. 
С новите правила, приети единодушно от всички държави членки въз основа на Предложение на Комисия-
та от 28 октомври (като част от Съобщението относно допълнителни мерки във връзка с COVID-19), се цели 
да се осигури подобрен достъп на по-ниски цени до средствата за предотвратяване, откриване и лечение на 
коронавирус. 
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: „С днешното споразумение ще гаранти-
раме възможността ваксините срещу коронавирус да бъдат закупувани без ДДС в целия ЕС. Поздравявам 
всички участници за изключително бързото приемане на новите правила, които ще направят по-
достъпни както ваксините, така и комплектите за тестване. Успешното въвеждане на тези ваксини е 
от решаващо значение, за да може Европа да излезе от сянката на пандемията: то ще бъде приоритет 
номер едно през следващите месеци.“ 
Мерките ще позволят на държавите от ЕС да въведат временно освобождаване от ДДС за ваксини и комп-
лекти за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани с тях услуги. 
Понастоящем държавите членки могат да прилагат намалена, но не и нулева ставка на ДДС върху продажби-
те на ваксини, а за комплектите за тестване не е възможно дори облагането с намалена ставка. Съгласно 
изменената директива държавите членки ще могат при желание да прилагат намалена или нулева ставка за 
ваксини и комплекти за тестване.  
Пандемията от коронавирус създаде необходимост от извънредна реакция от страна на властите във всички 
области на политиките. Понастоящем Комисията активизира работата си по подготовката за въвеждането на 
нови ваксини в ЕС, по-специално след неотдавнашните безпрецедентни изявления от страна на световни 
фармацевтични предприятия. 
Данъчната и митническа политика на ЕС ще продължи да играе съществена роля за осигуряването на дос-
тъп до тези жизненоважни медицински консумативи, като същевременно гарантира безопасността на стоки-
те, които достигат до вътрешния пазар. 
По-нататъшни стъпки 
За да се даде възможност за незабавна реакция от страна на държавите членки, правилата ще се прилагат 
от деня след деня на тяхното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Те ще останат в си-
ла до края на 2022 г. или до постигането на споразумение по предложението на Комисията за нови правила 
относно ставките на ДДС, ако второто се случи по-рано. 
За повече информация 
Съобщение за медиите от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ 
Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета по отношение на 
временните мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини срещу COVID-19 и медицински 
изделия за инвитро диагностика на COVID-19 в отговор на пандемията от COVID-19 
Съобщение относно допълнителни мерки във връзка с COVID-19 и съобщение за медиите относно втората 

вълна на коронавируса 

 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“ 

 

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите 
от ЕС по новата програма „Еразъм+“ (2021—2027 г.). Тристранните преговори приключиха, като предстои 

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/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_bg
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_vat_vaccines_tests.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_vat_vaccines_tests.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-additional-covid-19-response-measures.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat/proposal-vat-rates_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/agreement-on-crucial-VAT-relief-for-coronavirus-vaccines-and-testing-kits_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_vat_vaccines_tests.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_vat_vaccines_tests.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_vat_vaccines_tests.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-additional-covid-19-response-measures.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/BG/IP_20_1986
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окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и Съвета. 
Заместник-председателят Маргаритис Схинас, отговарящ за насърчаването на европейския начин на живот, 
коментира: „Еразъм“ е най-емблематичната програма на Европа, перлата в нашата корона. Поколенията 
на „Еразъм“ са същински представители на нашия европейски начин на живот. Единство в многообразие-
то, солидарност, мобилност, подкрепа за Европа като пространство на мир, свобода и възможности. С 
днешното споразумение сме готови да приветстваме следващите, все по-многобройни поколения на 
„Еразъм“. 
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Ма-
рия Габриел заяви: Приветствам политическото споразумение по новата програма „Еразъм+“. „Еразъм+“ 
е една от нашите водещи програми. През последните три десетилетия участието в „Еразъм+“ стиму-
лира личностното, социалното и професионалното развитие на над 10 милиона души, почти половината 
от които участваха в програмата в периода между 2014 г. и 2020 г. Тъй като бюджетът за следващия 
програмен период е почти два пъти по-голям, ще се опитаме да достигнем до още 10 милиона души през 
следващите седем години. 
Програма „Еразъм+“ неизменно се посочва като една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването ѝ 
през 1987 г. досега обхватът на програмата се е разширил значително. Сега тя обхваща всички сектори на 
образованието и обучението, вариращи от образование и грижи в ранна детска възраст и училищно образо-
вание до професионално образование и обучение, висше образование и учене за възрастни. Чрез програма-
та се подкрепя сътрудничеството в областта на политиката за младежта и се насърчава участието в спортни 
дейности. 
Със специален бюджет от над 26 млрд. евро, включващ 24,5 милиарда евро по текущи цени и допълнителни 
средства в размер на 1,7 милиарда евро по цени от 2018 г., новата програма ще бъде не само по-
приобщаваща и иновативна, но и по-цифровизирана и по-екологична. Тя ще бъде от ключово значение за 
изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. и ще мобилизира секторите на обра-
зованието, обучението, младежта и спорта за бързо възстановяване и бъдещ растеж. Програмата ще пре-
достави много нови възможности за учащите се в Европа. С повишената си достъпност и по-гъвкавите фор-
мати на мобилност, тя ще предостави възможности на по-разнообразна група от учащи се, включително на 
младежи с по-малко възможности и на ученици, които понастоящем са включени в действията за мобилност. 
Програмата ще предложи нови възможности за сътрудничество, като насърчава иновациите в разработване-
то на учебните програми, ученето и преподаването, и ще стимулира както екологичните, така и цифровите 
умения. Чрез нея ще бъдат подкрепени и нови водещи инициативи, като например европейските университе-
ти, преподавателските академии по „Еразъм“, центровете за високи постижения в областта на професионал-
ното образование и DiscoverEU. 
Следващи стъпки 
На 10 ноември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент, държави-
те — членки на ЕС в рамките на Съвета, както и Комисията, относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и 
NextGenerationEU. Като следваща стъпка е спешно необходимо официалното приемане на пакета за МФР 
заедно с ратифицирането на Решението за собствените ресурси.  
След като бъде приет, дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е вре-
менен инструмент, предназначен да стимулира възстановяването на Европа, ще бъде най-големият пакет от 
стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро* ще бъде подпомогнато възстано-
вяването на Европа след COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива 
Европа. 
*по цени от 2018 г. 
За повече информация 
„Еразъм+“ 
План за възстановяване 
Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и Next Generation EU 
 
ЗЕЛЕН ПАКТ: УСТОЙЧИВО РАЗВИВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БАТЕРИИ ЗА КРЪГОВА И НЕУТРАЛНА ПО ОТ-

НОШЕНИЕ НА КЛИМАТА ИКОНОМИКА 

 
Европейската комисия предлага да се модернизира законодателството на ЕС в областта на батериите, като 
представя първата си инициатива сред действията, обявени в новия плана за действие за кръгова икономи-
ка. Батерии, които са по-устойчиви през целия си жизнен цикъл, са от ключово значение за целите 
на Европейския зелен пакт и способстват за амбицията за нулево замърсяване, заложена в този пакт. Те спо-
магат за устойчива конкурентоспособност и са необходими за екологосъобразен транспорт и чиста енергия, 
както и за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Предложението разглежда социал-
ните, икономическите и екологичните въпроси, свързани с всички видове електрически бате-
рии.https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420 
Батериите, пускани на пазара на ЕС, следва да придобият устойчиво развитие и да станат високое-
фективни и безопасни през целия си жизнен цикъл . Това означава батерии, произвеждани с възможно 
най-ниско въздействие върху околната среда, като се използват материали, получени при пълно зачитане на 
правата на човека, както и на социалните и екологичните стандарти. Батериите трябва да бъдат дълготрайни 
и безопасни, а в края на експлоатационния им срок тяхното предназначение следва да бъде променено, те 
да бъдат обект на вторично производство или да бъдат рециклирани, връщайки ценни материали в икономи-
ката. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Насърчаване на конкурентоспособна устойчивост в Европа 
Комисията предлага задължителни изисквания за всички електрически батерии (т.е. промишлени, автомо-
билни, за електрически превозни средства и преносими), пускани на пазара на ЕС. Изисквания като използ-
ване на отговорно набавяни материали с ограничено използване на опасни вещества, минимално изисквано 
съдържание на рециклирани материали, въглероден отпечатък, показатели, дълготрайност и етикетиране, 
както и постигането на целевите стойности за събиране и рециклиране са от основно значение за развиване-
то на по-устойчив и конкурентоспособен отрасъл на батериите в цяла Европа и по света. 
Осигуряването на правна сигурност ще спомогне допълнително за отключването на широкомащабни ин-
вестиции и за увеличаване на производствените мощности за иновативни и устойчиво развивани акумула-
торни батерии в Европа и извън нея с цел да се отговори на бързо разрастващия се пазар. 
Свеждане до минимум на въздействието на батериите върху околната среда 
Мерките, които Комисията предлага, ще улеснят постигането на неутралност по отношение на климата до 
2050 г. По-добрите и по-ефективни акумулаторни батерии ще имат ключов принос за електрификацията на 
автомобилния транспорт, което значително ще намали емисиите му, ще увеличи навлизането на електричес-
ки превозни средства и ще улесни нарастването на дела на възобновяемите източници в енергийния микс на 
ЕС. 
С настоящото предложение Комисията има за цел също така да стимулира кръговата икономика на веригите 
за създаване на стойност в сектора на батериите и да насърчи по-ефективното използване на ресурсите с 
цел свеждане до минимум на въздействието на батериите върху околната среда. От 1 юли 2024 г. на пазара 
могат да бъдат пускани само презаредими промишлени батерии и презаредими батерии за електрически 
превозни средства, за които е налице декларация за въглеродния отпечатък. 
За да се затвори кръгът и да се задържат ценните материали, използвани в батериите, възможно най-дълго 
в европейската икономика, Комисията предлага да се установят нови изисквания и цели относно съдържа-
нието на рециклирани материали и събирането, обработването и рециклирането на батериите в края 
на експлоатационния им срок. По този начин ще се гарантира, че промишлените, автомобилните и батериите 
за електрически превозни средства няма да бъдат изгубени за икономиката след полезния им срок на експ-
лоатация. 
За да се подобри значително събирането и рециклирането на преносими батерии, настоящата степен на съ-
биране от 45 % следва да нарасне на 65 % през 2025 г. и на 70 % през 2030 г., така че материалите от бате-
риите, които използваме у дома, да не бъдат изгубени за икономиката. Другите батерии — промишлени, ав-
томобилни или такива за електрически превозни средства — трябва да се събират изцяло. Всички събрани 
батерии трябва да бъдат рециклирани и да се постигнат високи нива на повторно извличане, по-специално 
на ценни материали като кобалт, литий, никел и олово. 
Предложеният регламент определя рамка, която ще улесни промяната на предназначението на акумула-
торните батерии от електрически превозни средства, така че те да могат да имат втори експлоатационен 
срок, например в системи за акумулиране на енергия със стационарни батерии, или да бъдат интегрирани в 
електроенергийните мрежи като енергийни ресурси. 
Използването на нови информационни технологии , по-специално паспортът на батерията и взаимосвър-
заното пространство за данни, ще бъде от ключово значение за безопасния обмен на данни, повишаването 
на прозрачността на пазара на батерии и проследимостта на големите батерии през целия им жизнен цикъл. 
То ще даде възможност на производителите да разработват иновативни продукти и услуги като част от двой-
ния екологичен и цифров преход. 
С новите си стандарти за устойчиво развитие на батериите Комисията също така ще насърчи в световен ма-
щаб екологичния преход и ще създаде план за по-нататъшни инициативи в рамките на своята политика за 
устойчиво развивани изделия. 
Членовете на колегиума изразиха следните становища: 
Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: „Чистата 
енергия е ключът към Европейския зелен пакт, но все по-голямата ни зависимост от електрическите 
батерии, например в транспорта, не трябва да вреди на околната среда. Новият регламент за батерии-
те ще спомогне за намаляване на екологичното и социалното въздействие на всички батерии през целия 
им жизнен цикъл. Днешното предложение позволява на ЕС да увеличи използването и производството на 
батерии по безопасен, кръгов и здравословен начин“.  
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за междуинституционалните отношения, Ма-
рош Шефчович заяви: „Комисията предлага нова, съобразена с бъдещето регулаторна рамка за бате-
риите, за да гарантира, че до пазара на ЕС ще достигат само най-екологосъобразните, най-
ефективните и най-безопасните батерии. Тази амбициозна рамка за прозрачно и етично снабдяване със 
суровини, за въглеродния отпечатък на батериите и за рециклирането е съществен елемент за пости-
гане на отворена стратегическа автономност в този сектор от критично значение и за ускоряване на 
работата ни в рамките на Европейския алианс за акумулаторните батерии.“ 
Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви:„С това 
новаторско предложение на ЕС за устойчиво развивани електрически батерии даваме първия голям тла-
сък към кръгова икономика в рамките на новия ни план за действие за кръгова икономика. Батериите са 
от основно значение за ключови сектори на нашата икономика и общество като мобилността, енерге-
тиката и далекосъобщенията. Този ориентиран към бъдещето законодателен инструментариум ще по-
виши устойчивостта на развитието на батериите на всеки етап от техния жизнен цикъл. Батериите 
са пълни с ценни материали и искаме да гарантираме, че няма да има батерия, загубена като отпадък. 
Устойчивото развитие на батериите трябва да напредва успоредно с нарастващия им брой на пазара на 
ЕС. “ 
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 Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: „ Европа трябва да увеличи стратеги-
ческите си възможности в областта на новите и базови технологии, като например електрическите 
батерии, които са от съществено значение за промишлената ни конкурентоспособност, и да изпълни 
амбициите ни в областта на екологията. С инвестиции и подходящи политически стимули, включител-
но днешното предложение за нова регулаторна рамка, помагаме за създаването на цялата верига за 
създаване на стойност в сектора на електрическите батерии в ЕС: от суровините и химикалите, през 
електрическата мобилност, до крайното рециклиране.“   
Контекст 
От 2006 г. насам батериите и отпадъците от батерии се регулират на равнището на ЕС съглас-
но Директивата за батериите (2006/66/ЕО) . Модернизирането на рамката е необходимо поради променени-
те социално-икономически условия, технологичното развитие, пазарите и приложенията на електрически 
батерии. 
Търсенето на батерии нараства бързо и се очаква да нарасне 14 пъти до 2030 г. Това се дължи най-вече на 
електрическия транспорт, който превръща този пазар във все по-стратегически пазар на световно равнище. 
Такова експоненциално глобално нарастване на търсенето на батерии ще доведе до еквивалентно нараст-
ване на търсенето на суровини, а оттам и до необходимостта от свеждане до минимум на въздействието им 
върху околната среда. 
За повече информация 
Въпроси и отговори във връзка с предложението за устойчиво развивани батерии 
Информационен документ 
Предложение за регламент относно батериите и отпадъчните батерии 
 
 
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ: КОМИСИЯТА ДАВА ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА НА ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД, С ПОМОЩТА 

НА КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ФИНАНСИРАНЕ В РАЗМЕР ДО 200 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В 21 ДЪР-

ЖАВИ ЧЛЕНКИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА* 

 
Европейската комисия установи, че създаването на общоевропейски гаранционен фонд, управляван от Ев-
ропейската инвестиционна банка (ЕИБ), който ще разполага с 25 милиарда евро в подкрепа на предприятия-
та, засегнати от разпространението на коронавируса, е в съответствие с правилата на ЕС за държавната 
помощ. Очаква се Фондът да мобилизира до 200 милиарда евро допълнително финансиране в подкрепа 
главно на малките и средните предприятия (МСП), засегнати от пандемията, в участващите 21 държави 
членки. 
Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за 
политиката в областта на конкуренцията, заяви: Общоевропейският гаранционен фонд се очаква да моби-
лизира подкрепа в размер на 200 милиарда евро за европейските предприятия, по-специално МСП, които 
бяха сериозно засегнати от кризата. Фондът обединява подкрепа от 21 държави членки и ще се управля-
ва от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд. Той допълва национални-
те схеми за подкрепа. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с държавите членки и с други-
те европейски институции за намиране на работещи решения, с които да смекчим икономическите пос-
ледици от разпространението на коронавируса, като същевременно запазим еднаквите условия на кон-
куренция на единния пазар. 
 Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в 
интерес на хората, заяви: По време на тази криза нашата цел е да подкрепяме във възможно най-голяма 
степен предприятията от ЕС, особено МСП. Днешното решение на Комисията позволява на Фонда на 
ЕИБ да започне да работи пълноценно. Сега вече може да започне предоставянето на финансиране в 
подкрепа на предприятията от ЕС, които наистина се нуждаят от него. Това е третата от предпазни-
те мрежи, договорени от Съвета. Държавите членки следва да използват в максимална степен и трите 
кризисни инструмента, за да подкрепят своите работници и предприятия, особено сега в разгара на 
втората вълна на пандемията. 
Общоевропейският гаранционен фонд 
През април 2020 г. Европейският съвет одобри създаването на общоевропейски гаранционен фонд под уп-
равлението на групата на Европейската инвестиционна банка като част от цялостния отговор на ЕС на разп-
ространението на коронавируса. Той е една от трите защитни мрежи, договорени от Европейския съвет за 
смекчаване на икономическото въздействие върху работниците, предприятията и държавите. 
Фондът ще предоставя гаранции по дългови инструменти (като например заеми) и капиталови инструменти. 
Той има за цел да отговори по координиран начин на нуждите от финансиране на европейските предприятия 
(главно на МСП), които се очаква да бъдат жизнеспособни в дългосрочен план, но са изправени пред труд-
ности в настоящата криза в цяла Европа. ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) очакват чрез Фон-
да да бъде мобилизирано допълнително финансиране в размер до 200 милиарда евро. 
Всички държави членки имат възможност да участват във Фонда. Досега 21 държави членки са решили да 
участват. Участващите държави членки са Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, 
Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португа-
лия, Словакия, Испания и Швеция. 
Операциите на Фонда ще бъдат съвместно гарантирани от националните бюджети на участващите държави 

членки.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0066
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2359
https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
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Вноската във Фонда на всяка участваща държава членка е пропорционална на вноската ѝ в капитала на 
ЕИБ. Вноските на обща стойност до 25 милиарда евро са под формата на гаранции, които ще покрият част 
от загубите, понесени от бенефициерите при операциите, подпомагани от Фонда. Чрез разпределяне на 
кредитния риск между всички участващи държави членки цялостното въздействие на Фонда може да се уве-
личи максимално, а същевременно средните разходи на Фонда ще бъдат значително по-ниски в сравнение 
с националните схеми. 
Фондът ще се управлява от ЕИБ и ЕИФ. Участващите държави членки ще участват в управлението на Фон-
да чрез т.нар. Комитет на участващите държави, който ще взема решения относно използването на гаран-
цията. Фондът ще бъде временен и ще може да гарантира заеми, отпуснати до 31 декември 2021 г. 
Оценка на Комисията на държавната помощ 
Участващите 21 държави членки уведомиха Комисията за съответните си вноски във Фонда и за интервен-
циите на Фонда надолу по веригата под формата на гаранции по заеми съгласно правилата на ЕС за дър-
жавната помощ. 
Комисията направи оценка на създаването на Фонда и на нотифицираните гаранции по заеми, които Фон-
дът ще предоставя, в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно този член Комисията може да одобрява мерки за държавна помощ, 
приведени в действие от държавите членки за преодоляване на сериозни затруднения в тяхната икономика. 
Комисията установи, че създаването на Фонда и нотифицираните гаранции по заеми, които той ще предос-
тавя, са съвместими с принципите, определени в Договора за ЕС, и добре насочени към преодоляването на 
сериозни затруднения в икономиката на участващите държави членки. По-специално i) Фондът има време-
нен характер; ii) гаранциите покриват до 70—90 % от съответните заеми; iii) техният матуритет е ограничен 
до 6 години; и iv) финансовите посредници са задължени да прехвърлят предимството на крайните бенефи-
циери във възможно най-голяма степен. 
Комисията заключи, че мерките за подкрепа, които ще бъдат предоставени от Фонда, ще спомогнат за уп-
равлението на икономическите последици от коронавируса в участващите 21 държави членки. Те са необхо-
дими, подходящи и пропорционални за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката в съответс-
твие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и общите принципи, определени във Временната рамка за 
държавата помощ. 
Въз основа на това Комисията одобри мерките за помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ. 
Гаранциите, които Фондът може да предоставя по капиталови инструменти, са извън обхвата на нотифика-
цията на държавите членки и следователно на настоящото решение. 
Контекст 
В случай на особено тежко икономическо положение — като например това, пред което понастоящем са 
изправени всички държави членки и Обединеното кралство вследствие на пандемичното разпространение 
на коронавируса — правилата на ЕС за държавната помощ позволяват на държавите членки да предоста-
вят подкрепа за преодоляването на сериозни затруднения в тяхната икономика. Това е предвидено в 
член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС. 
На 19 март 2020 г. Комисията прие Временна рамка за държавната помощ, която позволява на държавите 
членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат 
икономиката в контекста на разпространението на коронавируса. 
Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, 
за да смекчат социално-икономическите последици от разпространението на коронавируса, в съответствие 
с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглаве-
но „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези въз-
можности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предп-
риятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на работа при непълно работно време във 
всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да 
компенсират предприятията за щети вследствие на пандемичното разпространение на коронавируса и пря-
ко свързани с него. 
Временната рамка ще бъде в сила до края на юни 2021 г. Тъй като проблеми с платежоспособността могат 
да възникнат едва на по-късен етап от развитието на тази криза, само за мерките за рекапитализация Коми-
сията удължи този период на прилагане до края на септември 2021 г. За да гарантира правна сигурност, 
преди тази дата Комисията ще прецени дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено. 
Неповерителната версия на решението ще бъде предоставена под номера SA.58218, SA.58219, SA.58221, 

SA.58222, SA.58224, SA.58225, SA.58226, SA.58227, SA.58228, SA.58229, SA.58230, SA.58232, SA.58233, 

SA.58235, SA.58236, SA.58237, SA.58238, SA.58239, SA.58242, SA.58243 и SA.58244 в регистъра на държав-

ните помощи на уебсайта на Комисията за конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с по-

верителността, бъдат решени. 

 

БЮДЖЕТ НА ЕС: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИВЕТСТВА ПРИЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧНИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2021—

2027 Г. 

 

Европейската комисия приветства решението на Съвета да приеме следващия дългосрочен бюджет на ЕС 
за периода 2021—2027 г., което е последният етап в процеса на приемане. С това решение вече са изпъл-
нени всички условия, така че следващата многогодишна финансова рамка за 2021—2027 г. да влезе в сила 
от 1 януари 2021 г. Благодарение на това през следващите седем години за бенефициерите на финансира-
не от ЕС ще бъдат предоставени 1,074 трилиона евро [по цени от 2018 г.]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E107&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CI.2020.091.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A091I%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_459
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: С NextGenerationEU и новия дългосрочен бюджет ще можем 
да окажем на европейските граждани, предприятия, региони и градове подкрепата, от която спешно се 
нуждаят, за да се възстановят от коронавирусната пандемия. Днес е ден на надежда за Европа! Ще изг-
радим по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, готова да посрещне днешните и бъде-
щите предизвикателства. 
Европейският комисар по бюджета Йоханес Хан, който от началото на мандата си съдействаше за постига-
нето на споразумение, заяви: С последната стъпка, предприета днес за приемането на многогодишната 
финансова рамка за 2021—2027 г., можем да започнем процеса на изпълнение. Европейската комисия ня-
ма да пожали усилия, за да поведе Европа по пътя на възстановяването от 1 януари. За първи път ще 
разполагаме и с механизъм, който ще ни помогне да защитим още по-добре парите на данъкоплатците 
в ЕС. Сега много важно е бързото изпълнение! Ето защо е от решаващо значение да бъдат приключени 
оставащите етапи за стартирането на NextGenerationEU. Безпрецедентният финансов капацитет от 
1,8 трилиона евро на многогодишната финансова рамка и NextGenerationEU ще осигури необходимите 
средства за устойчиво възстановяване и за екологичния и цифровия преход на Европа. 
Успоредно с това продължава работата по завършването на NextGenerationEU — временния инструмент за 
възстановяване, имащ за цел да стимулира възстановяването на Европа от коронавирусната криза. След 
като бъде приет, пакетът от общо 1,8 трилиона евро [по цени от 2018 г.] ще бъде най-големият пакет, фи-
нансиран някога от бюджета на ЕС. 
С общата финансова мощ на дългосрочния бюджет и на NextGenerationEU ЕС ще подкрепя най-силно за-
сегнатите от коронавирусната криза хора, предприятия и региони. Пакетът ще спомогне и за изграждането 
на една по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа след COVID-19, която е по-добре подгот-
вена за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. 
Европейската комисия ще може да започне да заделя средства по следващата многогодишна финансова 
рамка от 1 януари 2021 г. след приемането на съответното секторно законодателство и на годишния бю-
джет за 2021 г. от Европейския парламент и Съвета. 
За да може Комисията да започне да заема средства по NextGenerationEU и по този начин инструментът да 
стане оперативен, новото Решение за собствените ресурси трябва да бъде ратифицирано от всички държа-
ви членки в съответствие с конституционните им изисквания. 
Комисията разчита на ангажимента на държавите членки да действат възможно най-бързо в интерес на сво-
ите граждани. 
Контекст 
Комисията представи своето предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС на 2 май 
2018 г. Рамковото предложение беше незабавно последвано от законодателни предложения за 37-те сек-
торни програми (напр. сближаване, селско стопанство, „Еразъм“, „Хоризонт Европа“ и др.). Между 2018 г. и 
началото на 2020 г. Комисията работи съвместно с ротационните председателства на Съвета и в тясно сът-
рудничество с Европейския парламент, за да се постигне напредък в преговорите. 
На 27 май 2020 г. в отговор на безпрецедентната криза, причинена от коронавируса, Европейската комисия 
предложи временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU с финансов капацитет от 750 мили-
арда евро, както и целеви увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. 
На 21 юли 2020 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС постигнаха политическо споразуме-
ние по пакета. 
На 10 ноември 2020 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по пакета. 
На 10 декември 2020 г. в рамките на Европейския съвет държавите — членки на ЕС, се споразумяха да фи-
нализират приемането на Регламента за МФР и на Решението за собствените ресурси на равнището на Съ-
вета. 
Днешната последна стъпка следва вчерашното гласуване в Европейския парламент, който одобри Регла-
мента за МФР със значително мнозинство. 
 
За повече информация 
Въпроси и отговори 
Уебсайт за МФР 

 

182,9 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-

ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 
Общо 182,9 милиона евро са заделени за популяризиране на продукти на селското стопанство и хранител-
но-вкусовата промишленост от ЕС в Съюза и извън него през 2021 г. Тази работна програма по политиката 
за популяризиране е специално насочена към популяризиране на продуктите и селскостопанските методи, 
чрез които се оказва по-директна подкрепа за целите на Европейския зелен пакт, като се отдава приоритет 
на биологичните продукти, плодове и зеленчуци и на устойчивото земеделие. 
Политиката на ЕС за популяризиране на продуктите на селското стопанство и хранително-вкусовата про-
мишленост е разработена с цел да се повиши конкурентоспособността на сектора, като се извлекат ползи 
от разрастването на световните пазари на тези продукти и се повиши осведомеността за високите стандар-
ти, използвани в селското стопанство на ЕС, включително по отношение на качеството и устойчивостта. 
През следващата година ще бъде въведена нова рамка за политиката за популяризиране, както е предви-
дено в стратегията „От фермата до трапезата“. 
 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_940
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_20_2073
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_20_2465
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони 
Януш Войчеховски заяви: Европейското селско стопанство е на кръстопът. Неговите стандарти за 
качество и безопасност са из-
вестни по целия свят. Сега е 
необходимо да се обърне повече 
внимание на устойчивостта. 
Нашата политика за популяри-
зиране подкрепя производите-
лите от ЕС в повишаването на 
осведомеността за техните 
продукти в ЕС и извън него. Се-
га тя ще бъде и ключов инстру-
мент за насърчаване на устой-
чивото селско стопанство в 
съответствие със заложените 
в Зеления пакт амбиции. Ус-
тойчивото селско стопанство 
показа, че е от полза за произ-
водителите, към чиито продук-
ти добавя стойност, и за пот-
ребителите, които все повече 
изискват произвеждани по ус-
тойчив начин храни. Бюджетът 
на политиката за популяризи-
ране за 2021 г. отразява наши-
те нарастващи амбиции, включително с оглед на прегледа през следващата година на нашата рамка за 
политиката за популяризиране. Трябва да запазим този бюджет през следващите години, за да гаран-
тираме, че тази политика все така съумява да подкрепя целите на Зеления пакт. 
Почти половината от бюджета (86 милиона евро) е предназначена за кампании, които по по-директен начин 
отговарят на амбициите, заложени в Европейски зелен пакт, и по-специално в стратегията „От фермата до 
трапезата“. Това включва предоставянето на информация на потребителите от ЕС и по света за биологич-
ното земеделие, за устойчивото селско стопанство в ЕС и за ролята на хранително-вкусовия отрасъл в 
действията в областта на климата и околната среда. С избраните кампании ще се цели да се повишат осве-
домеността за тези видове земеделие и степента на разпознаване на етикета за биологично производство. 
Освен това в рамките на ЕС ще бъдат финансирани кампании за насърчаване на здравословното хранене и 
балансирания хранителен режим чрез увеличаване на консумацията на пресни плодове и зеленчуци. 
Друг акцент в кампаниите ще бъде подчертаването на високите стандарти за безопасност и качество на 
продуктите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост от ЕС, както и на тяхното разно-
образие и традиционните им черти. Това включва популяризирането на схемите за качество на ЕС, като 
напр. географските означения в ЕС. 
На последно място, при кампаниите извън ЕС приоритет се отдава на пазари с висок потенциал за растеж, 
като Канада, Мексико, Южна Корея и Япония. Очаква се избраните кампании да доведат до повишение на 
конкурентоспособността и потреблението на хранителни продукти от ЕС, да се подобри тяхната видимост и 
да се увеличи пазарният им дял в тези целеви държави. 
Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании за 2021 г. ще бъдат оповестени в на-
чалото на 2021 г. Право да подадат заявление за финансиране и да представят предложения имат широк 
кръг от организации, например търговски организации, организации на производители и групи от отрасъла 
на хранително-вкусовата промишленост, отговарящи за дейностите по популяризиране. Проектите ще се 
оценяват с оглед на свързаните с околната среда и климата цели, заложени в ОСП, Европейския зелен 
пакт и стратегията „От фермата до трапезата“, и по-специално с оглед на устойчивостта на производството 
и потреблението. 
За повече сведения 
Годишна работна програма за 2021 г. 
Годишна работна програма за 2021 г. — таблица 
Политика за популяризиране 
Зелен пакт 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_bg
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/assets/agri/pdf/table-AWP-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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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.  

СЕМИНАР „НУЛЕВ ОТПАДЪК ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕДНИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА“ 

 

Търговско-промишлена палата - Враца проведе 
онлайн семинар „Нулев отпадък при възстано-
вяване на медни хвостохранилища“. 

Семинарът беше открит от Илиана Филипова, 
изпълнителен директор на Търговско-
промишлена палата – Враца. 

По-време на семинара се представи проекта 
“Нулев отпадък при възстановяване на медни 
хвостохранилища в Източна и югоизточна Евро-
па - RIS-CuRE“. Дейностите по проект се основа-
ват на иновационен модел, еко-иновативен под-
ход за извличане на ценни минерали. Благопри-
ятното използване на остатъци след извличане-
то на металите дава гаранция за успешно рави-
тие на регионална иновационна схема, основа-
на на експлатацията на хвостохранилищата. 

В семинара взеха участие български и чуждестранни лектори: 

• Презентация на тема „Биотехнологични подходи за третиране на минни отпадъци“ представи доцоцент д-р Михаи 
Илиев от Софийски университет „Св. Климент Охирдски“. 

• Професор Ивица Ристович представи „Доклад на проби, взети от старо флотационно хвостохранилище в Бор, Сър-
бия“. Проф. Ристович е представител на Факултета за минно дело и геология в Университет Белград, Сърбия. Той 
има публикувани над 150 научни доклада, участвал е в разработването на повече от 30 технически проекта и раз-
работки. 

• „Химична концентрация на проби от повърхноста върху флотационните отпадъци и металургичната шлака от Бълга-
рия, Румъния, Северна Македония, Словакия и Сърбия“ представи д-р Робърт Шайн от Геоложка служба на Слове-
ния, който е и партньор по проекта RIS-CuRE. 

• Професор Методи Младенов от Химикотехнологичен и металургичен университет – София говори за „Въздействията 
от медната металургична промишленост върху околната среда и възможности за намеса с цел опазването й“. 
Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 8 страни - водещ партньор по проекта от Словения - ZAG 
(Национален институт на Словения за Строителство и цивилно инженерство, Геоложка служба на Словения и IRGO 
Consulting), България (Търговско-промишлена палата Враца), Румъния (Университет Претосани), Словакия (Ekolive), 
Сърбия (Технически факултет на Университета в Белград, Комбинат за добив и топене Бор, Цивилно инженерсвто 
Сърбия, Търговска камара на Сърбия), Финландия (Outotec), Испания (Фондация „Gomez Pardo“), Македония 
(Университет „Гоце Делчев“ – Щип, ELEM Македонски електроцентрали и DPTU BUCHIM DOO Радовиш). 

За допълнителна информация: тел.: 092 66 02 71 или на e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org 
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