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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 06, 2021 год. 

ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЗА ПО-СИЛНИ, СВЪРЗАНИ, УСТОЙЧИВИ И ПРОСПЕРИРАЩИ СЕЛСКИ РАЙО-

НИ В ЕС 

Европейската комисия представи дългосрочна визия за селските райони на ЕС, в която очерта предизвика-
телствата и опасенията, пред които те са изправени, и успоредно с това изведе на преден план някои от най-
обещаващите възможности, които се разкриват пред тези региони. Въз основа на прогнозна оценка и широки 
консултации с гражданите и други участници от селските райони с днешната визия се предлагат Пакт за сел-
ските райони и План за действие за селските райони, които имат за цел да направят нашите селски райо-
ни по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи. 
За да се отговори успешно на водещите тенденции и предизвикателствата, породени от глобализацията, 
урбанизацията и застаряването на населението, и за да се извлекат съответни ползи от екологичния и циф-
ровия преход, са необходими съобразени с местните условия политики и мерки, които отчитат многообрази-
ето на териториите на ЕС, техните специфични потребности и относително силни страни. 
Населението в селските райони на ЕС в средностатистически план е по-възрастно, отколкото в градските 
райони, и бавно ще започне да се стопява през следващото десетилетие. В съчетание с липсата на свърза-
ност, недостатъчно развитата инфраструктура, липсата на разнообразни възможности за заетост и ограниче-
ния достъп до услуги, това прави селските райони по-малко привлекателни за живеене и работа в тях. В съ-
щото време селските райони са и активни участници в екологичния и цифровия преход. С постигането на 
амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. могат да се предоставят повече 
възможности за устойчиво развитие на селските райони и в други сектори, освен в селското стопанство, фер-
мерството и горското стопанство, като по този начин се разкриват нови перспективи за растеж пред произ-
водствения сектор и особено пред сектора на услугите и се допринася за подобряване на географското разп-
ределение на услугите и на различните отрасли на промишлеността. 
Тази дългосрочна визия за селските райони на ЕС има за цел преодоляването на въпросните предизвика-
телства и опасения, като се използват новоразкриващите се възможности в резултат на екологичния и 
цифровия преход в ЕС и поуките, извлечени от пандемията от COVID-19, и се набележат пътищата за 
подобряване на качеството на живот в селските райони, постигане на балансирано териториално развитие и 
стимулиране на икономическия растеж в селските райони. 
Пакт за селските райони 
Нов пакт за селските райони ще мобилизира усилията на участници на равнището на ЕС, както и на нацио-
нално, регионално и местно равнище, с цел да се окаже подкрепа за общите цели на визията, да се насърчи 
икономическото, социалното и териториалното сближаване и да се отговори на общите стремежи на селски-
те общности. Комисията ще улесни тази рамка чрез съществуващите мрежи и ще насърчава обмена на идеи 
и на най-добри практики на всички равнища. 
План за действие на ЕС за селските райони 
Комисията представи и План за действие за насърчаване на устойчивото, кохерентно и интегрирано разви-
тие на селските райони. Няколко политики на ЕС вече предоставят подкрепа за селските райони и доприна-
сят за тяхното балансирано, справедливо, екологосъобразно и иновативно развитие. Сред тях на общата 
селскостопанска политика (ОСП) и политиката на сближаване ще бъде отредена първостепенна роля в подк-
репата и изпълнението на настоящия план за действие. Ще бъдат добавени и някои други области на поли-
тиката на ЕС, които заедно ще превърнат тази визия в реалност. 
Във визията и плана за действие са набелязани четири области на действие, подкрепени от водещи инициа-
тиви, в следните направления: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
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•По-силни: съсредоточаване върху овластяването на селските общности, подобряването на достъпа до ус-
луги и улесняването на социалните иновации; 

•Свързани: подобряване на свързаността както в транспортен план, така и от гледна точка на цифровия 
достъп; 

•Устойчиви: опазване на природните ресурси и екологизиране на селскостопанските дейности с цел проти-
водействие на изменението на климата, като същевременно се гарантира социалната устойчивост чрез пред-
лагане на достъп до курсове за обучение и разнообразни възможности за качествени работни места; 

•Проспериращи: разнообразяване на икономическите дейности и подобряване на добавената стойност от 
селскостопанските и агрохранителните дейности и аграрния туризъм. 
Комисията ще подкрепя и осъществява мониторинг на изпълнението на Плана за действие на ЕС за селските 
райони и редовно ще го актуализира, за да се гарантира, че той продължава да бъде пригоден за техните 
нужди. Тя ще продължи също така да поддържа връзка с държавите членки и участниците от селските райо-
ни с цел водене на диалог по въпросите на селските райони. Освен това ще бъде въведена „проверка на 
въздействието върху селските райони“, при която политиките на ЕС се подлагат на преглед през призма-
та на селските райони. Целта е по-добре да се идентифицират и вземат предвид потенциалното въздействие 
и възможните последствия от политическа инициатива на Комисията по отношение на работните места, рас-
тежа и устойчивото развитие в селските райони. 
И на последно място, в рамките на Комисията ще бъде създадена обсерватория за селските райони с цел 
допълнително подобряване на събирането и анализа на данни за селските райони. Тя ще предоставя факто-
логични данни, които да служат за основа при изготвянето на политиките във връзка с развитието на селски-
те райони, и ще подпомага изпълнението на Плана за действие за селските райони. 
Следващи стъпки 
Днешното обявяване на дългосрочната визия за селските райони бележи първата стъпка към постигане на 
целите за по-силни, по-добре свързани, устойчиви и проспериращи селски райони до 2040 г. Пактът за селс-
ките райони и Планът за действие на ЕС за селските райони ще бъдат основните компоненти, които ще нап-
равят възможно постигането на тези цели. 

До края на 2021 г. Комисията ще влезе във връзка с Комитета на регионите, за да се проучи пътят за пос-
тигане на целите, залегнали във визията. До средата на 2023 г. Комисията ще направи преглед на дейст-
вията, финансирани от ЕС и държавите членки, които са били осъществени и планирани за селските ра-
йони. В публичен доклад, който ще бъде публикуван в началото на 2024 г., ще бъдат набелязани облас-
тите, в които са необходими увеличена подкрепа и финансиране, както и бъдещите действия, въз основа 
на Плана за действие на ЕС за селските райони. Обсъжданията по доклада ще послужат за основа при 
подготовката на предложенията за програмния период 2028—2034 г. 
Контекст 

Необходимостта от разработване на дългосрочна визия за селските райони беше подчертана 
в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен и в писмата за определяне на ресора, адресирани 
до заместник-председателя Шуица, комисаря Войчеховски и комисаря Ферейра.  
В член 174 от ДФЕС ЕС се призовава да обръща специално внимание на селските райони, наред с другото, 
когато насърчава цялостното си хармонично развитие, укрепва своето икономическо, социално и територи-
ално сближаване и намалява различията между отделните региони. 
През април 2021 г. беше проведено проучване на Евробарометър за оценка на приоритетите в дългосрочна-
та визия за селските райони. Проучването установи, че 79 % от гражданите на ЕС подкрепят идеята ЕС да 
взема предвид селските райони в решенията във връзка с публичните разходи; 65 % от всички граждани на 
ЕС считат, че местният район или провинция следва да могат да решават как да се изразходват инвестиции-
те на ЕС в селските райони, а 44 % посочват транспортната инфраструктура и транспортните връзки като 
основна нужда на селските райони. 
В периода от 7 септември до 30 ноември 2020 г. Комисията проведе обществена консултация във връзка с 
дългосрочната визия за селските райони. Над 50 % от респондентите заявяват, че инфраструктурата е най-
належащата нужда за селските райони. 43 % от респондентите също така оценяват като неотложна нуждата 
от достъп до основни услуги и удобства, като вода и електричество, банки и пощенски служби. Респонденти-
те считат, че през следващите 20 години привлекателността на селските райони ще зависи до голяма степен 
от наличието на цифрова свързаност (93 %), на основни услуги и електронни услуги (94 %) и от подобряване-
то на климатичните и екологичните показатели на селското стопанство (92 %). 
Изявления на членовете на колегиума 
Заместник-председателят по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица заяви: 
„Селските райони се обитават от почти 30 % от населението на ЕС и нашата амбиция е значително да 
подобрим качеството на техния живот. Ние изслушахме техните опасения и заедно с тях изработихме тази 
визия, опирайки се на новите възможности, създавани от екологичния и цифровия преход в ЕС, и на поуките, 
извлечени от пандемията от COVID-19. С настоящото съобщение искаме да създадем нов импулс за селски-
те райони като привлекателно, оживено и динамично място, като същевременно, разбира се, се запази същ-
ностният им характер. Желанието ни е да направим така, че гласът на селските райони и общности да се чу-
ва по-силно при изграждането на бъдещето на Европа.“ 

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски добави: „Селските райони днес са от жизнено 
важно значение за ЕС, тъй като произвеждат нашата храна, запазват нашето наследство и опазват нашия 
ландшафт. Те играят ключова роля в екологичния и цифровия преход.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-commission-publishes-public-opinion-survey-rural-areas-2021-jun-28_en
https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-rural-areas-europeans-share-their-views-rural-areas-2021-mar-12_en
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Трябва обаче да предоставим подходящите инструменти, за да могат тези селски общности да се въз-
ползват в пълна степен от възможностите, които се разкриват пред тях, и да се справят с предизвика-
телствата, пред които са изправени днес. Дългосрочната визия за селските райони е първата стъпка 
към преобразяването на нашите селски райони. Новата ОСП ще допринесе за визията чрез насърчаване 
на интелигентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, подобряване на грижата за окол-
ната среда и на действията в областта на климата и укрепване на социално-икономическата структу-
ра на селските райони. Ние ще се погрижим за това Планът за действие на ЕС за селските райони да 
създаде условия за устойчиво развитие на нашите селски райони.“ 
Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра от своя страна заяви: „Макар всички 
да сме изправени пред едни и същи предизвикателства, нашите територии разполагат с различни сред-
ства, силни страни и капацитет за справяне с тях. Политиките ни трябва да бъдат чувствителни към 
разнообразните характеристики на нашите региони. Демократичният и сплотен Съюз, който искаме, трябва 
да бъде изграден по-близо до нашите граждани и територии с участието на различните равнища на управле-
ние. В дългосрочната визия за селските райони се призовава за решения, съобразени с техните специфични 
нужди и предимства, с участието на териториалната изпълнителна власт и на местните общности. Селските 
райони трябва да могат да предоставят основни услуги на своето население и опирайки се на силните си 
страни да се превърнат в ключови фактори за икономическото развитие. Всички тези цели са залегнали в 
основата на новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г.“ 
За повече информация 
Дългосрочна визия за селските райони на ЕС — към по-силни, свързани, устойчиви и проспериращи селски 
райони до 2040 г. 
Информационен документ относно дългосрочната визия за селските райони 
Въпроси и отговори във връзка с дългосрочната визия за селските райони 

Дългосрочна визия за селските райони 

 

ОТБРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ: КОМИСИЯТА ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ОТБРАНА, КАТО ПРЕД-

ВИЖДА ФИНАНСИРАНЕ ОТ 1,2 МИЛИАРДА ЕВРО И ИЗБИРА 26 НОВИ ПРОЕКТА ЗА ПРОМИШЛЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗ-

МЕР НА ПОВЕЧЕ ОТ 158 МЛН. ЕВРО 

Комисията прие пакет от решения в подкрепа на конкурентоспособността и иновационните способности на 
отбранителната промишленост на ЕС. Приемането на първата годишна работна програма на Европейския 
фонд за отбрана (ЕФО) проправя пътя за непосредственото обявяване на 23 покани за представяне на 
предложения в размер на общо 1,2 милиарда евро финансиране от ЕС в подкрепа на съвместни научноиз-
следователски и развойни проекти в областта на отбраната. Освен това в рамките на програмата, предшест-
ваща ЕФО — Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (ЕППРОТ), — бяха 
избрани за финансиране 26 нови проекта с бюджет от над 158 милиона евро. Също така два големи проек-
та за развитие на способностите получиха пряко отпуснати безвъзмездни средства на обща стойност 137 
млн. евро по линия на ЕППРОТ. 
Маргрете  Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, 
заяви: Понастоящем Европейският фонд за отбрана играе ключова роля, за да може да се осъществява 
непрекъснато сътрудничество в сферата на отбранителната промишленост в Европа. Това ще насърчи 
конкурентоспособността на ЕС и ще допринесе за постигане на амбициите ни в областта на техноло-
гиите. Със значителното участие на различните по размери дружества от целия ЕС Фондът предоста-
вя големи възможности за насърчаване на иновациите и авангардните способности. Отделянето на 30 
% от финансирането за малките и средните предприятия (МСП) е много обещаващо начало. 
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: През 2021 г. Европейският фонд за отб-
рана започва да осъществява дейностите си. С първата по рода си специална програма на ЕС в област-
та на отбраната европейското сътрудничество в тази сфера ще стане нещо обичайно. Публичните 
органи ще изразходват по-добре средствата заедно, а дружествата — големи или малки — от всички 
държави членки ще извлекат ползи, което ще доведе до по-интегрирани европейски промишлени вериги 
за създаване на стойност в областта на отбраната. Само през 2021 г. по линия на ЕФО ще се отделят 
до 1,2 млрд. евро за финансиране на проекти за отбранителни способности от висок клас, като напри-
мер следващото поколение изтребители, танкове или кораби, както и критични отбранителни техноло-
гии, като военни облачни изчисления, изкуствен интелект, полупроводници, космонавтика, кибернетика 
или мерки за противодействие в областта на медицината. 
Работна програма на ЕФО за 2021 г.: радикална промяна по отношение на мащаба на целите 
През първата година по линия на ЕФО ще се съфинансират широкомащабни и комплексни проекти на обща 
стойност 1,2 млрд. евро. За да се финансират тези амбициозни цели, бюджетът на ЕФО за 2021 г. в размер 
на 930 милиона евро беше допълнен с 290 милиона евро от бюджета на ЕФО за 2022 г. Това ще даде въз-
можност за започване на широкомащабни и амбициозни проекти за развитие на способностите, като същев-
ременно се гарантира широко тематично покритие, включвайки други перспективни теми. 
За да се намали разпокъсаността на отбранителните способности на ЕС и за да се увеличат конкурентоспо-
собността на отбранителната промишленост на ЕС и оперативната съвместимост на продуктите и технологи-
ите, в рамките на работната програма на ЕФО за 2021 г. ще се насърчават и подкрепят редица проекти за 
развитие на способностите и за стандартизация. 
През първата година по линия на ЕФО ще бъдат отпуснати около 700 милиона евро за подготовката на 
широкомащабни и комплексни отбранителни платформи и системи, като например военновъздушните 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#documents
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/strategy/strategy_documents/documents/factsheet-ltvra-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3163
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en
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бойни системи от следващо поколение, парка от наземни средства, цифровите и модулните кораби и отбра-
ната с балистични ракети. 
Около 100 милиона евро ще бъдат заделени за критични технологии, които ще подобрят функционира-
нето и устойчивостта на отбранителното оборудване, като изкуствения интелект и облачните изчисления за 
военни операции, полупроводниците в областта на инфрачервените и радиочестотните компоненти. 
С ЕФО ще се увеличат също така полезните взаимодействия с други граждански политики и програми 
на ЕС, по-специално в областта на космонавтиката (около 50 милиона евро), медицинските ответни дейс-
твия (около 70 милиона евро) и дейностите в областта на цифровите технологии и кибернетиката (около 
100 милиона евро). Целта е да се насърчи взаимодействието, за да се даде възможност за навлизане на но-
ви участници и за да се намали технологичната зависимост. 
Благодарение на Фонда ще се даде тласък на иновациите чрез повече от 120 млн. евро, разпределени за 
революционни технологии и конкретни открити покани за представяне на предложения за МСП. Той ще на-
сърчава уникални иновации, по-специално в областта на квантовите технологии, адитивното производство и 
радара извън хоризонта, и ще използва капацитета на обещаващи МСП и новосъздадени предприятия. 
Резултат от ЕППРОТ през 2020 г.: 26 нови проекта и 2 преки субсидии 
Окончателният цикъл на финансиране на ЕППРОТ доведе до отпускането на средства в подкрепа на няколко 
нови отбранителни способности в различни и допълващи се области, като морската сигурност, ситуационна-
та осведоменост в областта на киберпространството или борбата по суша и въздух. 
По-специално 26 нови проекта с бюджет от над 158 милиона евро бяха избрани за финансиране, с основен 
акцент върху способностите за наблюдение (както космическите, така и морските), устойчивостта 
(откриването на химически, биологични, радиологични и ядрени материали, борбата с безпилотните въздуш-
ни системи) и авангардните способности (точност на ударите, наземна борба, въздушна борба). 
Цикълът на ЕППРОТ за 2020 г. също потвърждава подходящия за целта модел на Европейския фонд за отб-
рана, а именно: 

• изключително привлекателна програма: 63 предложения, конкуриращи се при поканите за представя-
не на предложения с участието на повече от 700 субекта; 

• засилено сътрудничество в областта на отбраната: средно 16 субекта от 7 държави членки участват 
във всеки проект; 

• широк географски обхват: 420 субекта от 25 държави членки участват в проектите; 

• голямо участие на МСП: те представляват 35 % от субектите и получават 30 % от общото финансиране; 

• съгласуваност с други инициативи на ЕС в областта на отбраната: по-специално с постоянното 
структурирано сътрудничество, като 15 от 26 проекта имат такъв статут. 
В ЕППРОТ за 2020 г. 10 субекта, контролирани от трети държави, участват в избрани предложения след 
валидни гаранции във връзка със сигурността. 
Освен това два големи проекта за развитие на способностите получиха безвъзмездни средства на обща 
стойност 137 млн. евро предвид голямото им стратегическо значение. 

• MALE RPAS, известен още като Eurodrone, в подкрепа на разработването на дрон със средна височина 
и голяма продължителност на полета (100 милиона евро). Заедно с други избрани проекти в подкрепа на 
полезния товар за тактическите дронове, т.нар. „рояци“ от дронове, датчиците и дискретните тактически 
системи повече от 135 милиона евро ще бъдат инвестирани за изграждане на технологичния суве-
ренитет по отношение на дроновете — стратегически актив за въоръжените сили на ЕС; 

Европейското софтуер-дефинирано радио (ESSOR) (37 милиона евро), с което се засилва опера-
тивната съвместимост на въоръжените сили на ЕС чрез създаване на европейска стандартиза-
ция за комуникационните технологии (софтуерни радиа). Заедно с други проекти, избрани в подк-
репа на сигурната и устойчивата комуникация (с използване на разпределение на квантови ключо-
ве), на оптичната комуникация от точка до точка между военни платформи и решенията за так-
тически мрежи, над 48 милиона евро ще бъдат инвестирани в сигурните комуникационни систе-
ми. 

Контекст 
Европейският фонд за отбрана е основното средство на Съюза за подкрепа на сътрудничеството в об-
ластта на отбраната в Европа и представлява мост към стратегическата автономност на ЕС. Като допъл-
ва усилията на държавите членки, по линия на Фонда се насърчава сътрудничеството между различните 
по размери дружества и научноизследователските субекти в целия ЕС. Фондът разполага с бюджет от 
7,953 милиарда евро по текущи цени, от който около една трета ще бъде предназначена за конкурентос-
пособни съвместни научноизследователски проекти, по-специално под формата на безвъзмездни средст-
ва, а две трети ще допълнят инвестициите от страна на държавите членки чрез съвместно финансиране 
на разходите за разработване на отбранителни способности след фазата на научноизследователските 
разработки. 

Програмите, предшестващи ЕФО, бяха ЕППРОТ, по която бяха заделени 500 милиона евро за периода 2019 
г.—2020 г., и Подготвителното действие във връзка с научните изследвания в областта на отбраната, което 
разполагаше с бюджет от 90 милиона евро за периода 2017 г.—2019 г.  Подобно на Европейския фонд за 
отбрана целта им е да се насърчи иновативната и конкурентоспособна отбранителна технологична и про-
мишлена база и да се допринесе за стратегическата автономност на ЕС. Подготвителното действие във 
връзка с научни изследвания в областта на отбраната обхвана етапа на научните изследвания за отбрани-
телните продукти, включително революционните технологии, а по линия на ЕППРОТ се оказа подкрепа на 
съвместни проекти, свързани с разработването — от проектирането до изграждането на прототипи. 
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За повече информация 
Информационен документ, ЕФО, юни 2021 г. 
Проекти по ЕФО от 2021 г., юни 2021 г. 
Проекти по ЕППРОТ за 2020 г., юни 2021 г. 
Едностранични документи за проектите по ЕППРОТ за 2020 г., юни 2021 г. 
Създаването на ЕФО дава нов импулс за развитие на отбраната на ЕС, 29 април 2021 г. 

Уебсайт на ГД „Отбранителна промишленост“ — Европейска отбранителна промишленост 

 

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: КОМИСИЯТА ПРЕРАЗГЛЕЖДА ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ И 

ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ 

Европейската комисия предложи да бъдат преразгледани два набора от правила на ЕС с цел укрепване на 

правата на потребителите в свят, преобразен от цифровизацията и пандемията от COVID-19. Комисията 

укрепва своята предпазна мрежа за потребителите в ЕС, например като гарантира, че опасните продукти се 

изземват от пазара или че офертите за кредит се представят на потребителите по начин, който е ясен и ле-

сен за четене чрез цифрови устройства. С предложението се актуализират действащата Директива относно 

общата безопасност на продуктите и правилата на ЕС за потребителските кредити с цел да се защитят пот-

ребителите. 

Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността, заяви: Потребителите 
са изправени пред много предизвикателства, особено в цифровия свят, който промени из основи пазару-
ването, услугите и финансовите пазари. Ето защо засилваме защитата на потребителите в две нап-
равления: за потребителите ще бъде по-лесно да избягват рисковете при получаването на кредит и се 
въвеждат още по-строги правила за безопасност на продуктите. Освен това предложението ще увели-
чи отговорността на участниците на пазара и ще направи по-трудно за недобросъвестните участници 
да се крият зад сложен правен жаргон. 
Комисарят по въпросите на правосъдието Дидие Рейндерс заяви: Кризата с COVID-19 засегна потреби-
телите по различни начини и много от тях бяха изправени пред финансови затруднения. Цифровизация-
та, която беше ускорена от пандемията, води до бум на пазаруването онлайн и променя из основи фи-
нансовия сектор. Наш дълг е да защитаваме потребителите, особено най-уязвимите сред тях. С пре-
разглеждането на действащите правила на ЕС относно потребителските кредити и общата безопас-
ност на продуктите правим точно това. 
Онлайн продажбите се увеличаваха постоянно през последните 20 години и през 2020 г. 71 % от потребите-
лите пазаруваха онлайн, като често купуват нови технологични продукти. От безжични слушалки и пречист-
ватели на въздуха до конзоли за игри — пазарът на технологични продукти е огромен. Регламентът относно 
общата безопасност на продуктите ще предвиди действия срещу рисковете, свързани с тези нови техноло-
гични продукти, например във връзка с киберсигурността, и с онлайн пазаруването, като въведе правила за 
безопасност на продуктите за онлайн местата за търговия. Той ще гарантира, че всички продукти, достига-
щи до потребителите в ЕС, са безопасни — независимо дали това става чрез онлайн места за търговия или 
от кварталния магазин и дали идват от ЕС или от страни извън него. С новия регламент ще се гарантира, че 
местата за търговия изпълняват своите задължения, така че потребителите да не закупуват опасни продук-
ти. 
С преразглеждането на Директивата за потребителските кредити се предвижда, че информацията, свърза-
на с кредитите, трябва да бъде представена по ясен начин, адаптиран за цифрови устройства, така че пот-
ребителите да разбират с какво се ангажират. Освен това Директивата ще подобри правилата, с които се 
оценява кредитоспособността, т.е. дали потребителят ще може да погаси кредита. Целта е да се избегне 
проблемът със свръхзадлъжнялостта. Регламентът ще изисква от държавите членки да насърчават финан-
совото образование и да осигурят предоставянето на потребителите на консултации във връзка с дългове-
те. 
Следващи стъпки 
Предложенията на Комисията ще бъдат обсъдени от Съвета и Парламента. 
Контекст 
Регламент относно общата безопасност на продуктите 
Директивата относно общата безопасност на продуктите, която е в сила от 2001 г., гарантира, че на единния 

пазар на ЕС се продават само безопасни продукти. Въпреки това на него все още се разпространяват твър-
де много опасни продукти, което създава неравнопоставени условия на конкуренция за предприятията и 
води до значителни разходи за обществото и потребителите. Освен това правилата трябва да бъдат актуа-
лизирани, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с новите технологии и онлайн продажбите. 
Предложение за Директива за потребителските кредити 
С Директива 2008/48/ЕО относно договорите за потребителски кредити беше установена хармонизирана 
уредба на ЕС за потребителските кредити и беше осигурена стабилна рамка за справедлив достъп до кре-
дити за европейските потребители. От нейното влизане в сила през 2008 г. обаче цифровизацията промени 
коренно процеса на вземане на решения и навиците на потребителите като цяло. Предложеното преразг-
леждане има за цел да бъдат отчетени тези развития. 
Двете предложения са част от Новата програма за потребителите, която стартира миналата година и чиято 
цел е да се актуализира цялостната стратегическа рамка на политиката на ЕС за защита на потребителите. 

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/european-defence-fund-edf_bg
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edf-calls-2021-factsheet_bg
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/edidp-factsheet_bg
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-industrial-development-programme-edidp_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_2007
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/index_bg
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/credit/consumer-credit_en
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32008L0048
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32008L0048
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_2069
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За повече информация 
Директива 2001/95/ЕО относно общата безопасност на продуктите 
Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити 
Информационен документ: Обща безопасност на продуктите 
Информационен документ: Потребителски кредити 
Мрежа на европейските потребителски центрове 
Портал за безопасност 
 
БЮДЖЕТЪТ НА ЕС ЗА 2022 Г.: УСКОРЯВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО В ЕВРОПА И НАПРЕДВАНЕ 

КЪМ ЕКОЛОГИЧНО, ЦИФРОВО И УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ 

Комисията предложи годишен бюджет на ЕС в размер на 167,8 милиарда евро за 2022 г., който да бъде до-

пълнен с близо 143,5 милиарда евро безвъзмездни средства по линия на инструмента NextGenerationEU. 

Техният комбиниран импулс ще мобилизира значителни инвестиции за стимулиране на икономическото 

възстановяване, запазване на устойчивостта и създаване на работни места. Приоритет ще имат разходите 

в областта на екологията и цифровите технологии, чиято цел е Европа да стане по-издръжлива и подготве-

на за бъдещето. 

Комисар Йоханес Хан, който отговаря за бюджета на ЕС, заяви: Днес предлагаме финансова подкрепа с 
безпрецедентни размери, за да се подсили възстановяването на Европа´ от здравната и икономическа-
та криза. Ще помогнем на хората, предприятията и регионите, които са най-силно засегнати от пан-
демията. Ще инвестираме в издръжливостта на Европа и нейната модернизация чрез екологичния и 
цифровия преход. Нашите основни приоритети са Европа да поеме отново по своя курс, да се ускори 
възстановяването ѝ и да бъде подготвена за бъдещето. 
Проектобюджетът за 2022 г., подсилен от инструмента NextGenerationEU, насочва средствата към местата, 
където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди от гледна точка на възстано-
вяването на държавите — членки на ЕС, и нашите партньори по света. 
Финансирането ще подпомогне възстановяването и модернизирането на нашия Съюз, като стимулира еко-
логичния и цифровия преход, създава работни места и засилва ролята на Европа в световен мащаб. 
Бюджетът отразява политическите приоритети на ЕС, които са от значение за осигуряването на устойчиво 
възстановяване. За тази цел Комисията предлага да бъдат отпуснати (поети задължения): 

• 118,4 милиарда евро безвъзмездни средства от NextGenerationEU по линия на Механизма за възста-
новяване и устойчивост за смекчаване на икономическите и социалните последици от коронавирусна-
та пандемия и за повишаване на устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на икономиките и 
обществата в ЕС предвид предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход; 

• 53,0 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 972 милиона евро за Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подоб-
ряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на 
необходимите средства за управлението на кризи. Европейският земеделски фонд за развитие на селс-
ките райони (ЕЗФРСР) може да получи допълнителни 5,7 милиарда евро от NextGenerationEU; 

• 36,5 милиарда евро за регионалното развитие и сближаване, подсилени с 10,8 милиарда евро от 
NextGenerationEU по линия на REACT-EU в подкрепа на реакцията при кризи и преодоляването на пос-
ледиците от кризи; 

• 14,8 милиарда евро в подкрепа на нашите партньори и интереси по света, от които 12,5 милиарда 
евро по линия на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничес-
тво — Глобална Европа (ИССРМС — Глобална Европа), и 1,6 милиарда евро за хуманитарна помощ 
(HUMA); 

• 13,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации, от които 12,2 милиарда евро за водещата 
научноизследователска програма на Съюза „Хоризонт Европа“. За нея могат да бъдат отделени допъл-
нителни 1,8 милиарда евро от инструмента NextGenerationEU; 

• 5,5 милиарда евро за европейски стратегически инвестиции, от които 1,2 милиарда евро за InvestEU 
за ключови приоритети (научни изследвания и иновации, двойния екологичен и цифров преход, сектора 
на здравеопазването и стратегическите технологии), 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на 
Европа с цел подобряване на трансграничната инфраструктура и 1,2 милиарда евро за програмата 
„Цифрова Европа“ с цел оформяне на цифровото бъдеще на Съюза. За InvestEU могат да бъдат отде-
лени допълнителни 1,8 милиарда евро от NextGenerationEU. 

• 17,9 милиарда евро за инвестиции в хората, социалното сближаване и ценностите, от които 
13,3 милиарда евро за Европейския социален фонд плюс в подкрепа на заетостта, уменията и социал-
ното приобщаване, 3,4 милиарда евро за програма „Еразъм+“ за създаване на възможности за образо-
вание и мобилност на хората, 401 милиона евро за подкрепа на хората на изкуството и творците в цяла 
Европа и 253 милиона евро за утвърждаване на правосъдието, правата и ценностите*; 

• 2,1 милиарда евро за разходи в областта на космическото пространство, най-вече за Европейската 
космическа програма, която ще обедини действията на Съюза в тази стратегическа област; 

• 1,9 милиарда евро за действия в областта на околната среда и климата, от които 708 милиона евро за 
програмата LIFE в подкрепа на смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последи-
ците от него, и 1,2 милиарда евро за Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че екологичният 
преход е от полза за всички.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=celex%3A32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:bg:PDF
file:///C:/Users/ormelbe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T3M8J4Q7/&bull;%09https:/ec.europa.eu/info/files/new-general-product-safety-regulation-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/consumer-credit-review-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_bg
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home
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       За Фонда за справедлив преход могат да бъдат отделени допълнителни 4,3 милиарда евро от NextGen-
erationEU; 

• 1,9 милиарда евро за защита на нашите граници, от които 780 милиона евро за Фонда за интегрирано 
управление на границите (ФИУГ), и 758 милиона евро за Европейската агенция за гранична и брегова 
охрана (Frontex); 

• 1,9 милиарда евро за подпомагане на държавите кандидатки и държавите потенциални кандидат-
ки да изпълнят изискванията на процеса на присъединяване на Съюза, главно чрез Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП III); 

• 1,3 милиарда евро за разходи, свързани с миграцията, от които 1,1 милиарда евро за подкрепа на 
мигрантите и търсещите убежище в съответствие с нашите ценности и приоритети; 

• 1,2 милиарда евро за справяне с предизвикателствата в областта на отбраната и общата сигурност, от 
които 950 милиона евро в подкрепа на развитието на способностите и научните изследвания по линия 
на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), както и 232 милиона евро в подкрепа на военната мобилност; 

• 905 милиона евро за гарантиране на функционирането на единния пазар, включително 584 милиона 
евро за програмата „Единен пазар“, и близо 200 милиона евро за работа в сферата на борбата с изма-
мите, данъчното облагане и митниците; 

• 789 милиона евро за програмата в областта на здравеопазването EU4Health, за да се гаранти-
ра всеобхватен здравен отговор на нуждите на хората, както и 95 милиона евро за Механизма за 
гражданска защита на Съюза (rescEU), за да бъде възможно бързото разгръщане на оперативна помощ 
в случай на криза. За rescEU могат да бъдат отделени допълнителни 680 милиона евро от инструмента 
NextGenerationEU; 

• 600 милиона евро за сигурността, от които 227 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС), 
чрез който се подкрепя борбата с тероризма, радикализацията, организираната престъпност и киберп-
рестъпността. 
Проектобюджетът за 2022 г. е част от дългосрочния бюджет на Съюза, приет в края на 2020 г., и 
има за цел да превърне неговите приоритети в конкретни резултати на годишна основа. Ето защо значи-
телна част от средствата ще бъдат предназначени за борба с изменението на климата в съответствие с 
целта за изразходване на 30 % от дългосрочния бюджет и инструмента за възстановяване NextGenera-
tionEU за този приоритет на политиката. 
Контекст 
Проектобюджетът на ЕС за 2022 г. включва разходите по линия на NextGenerationEU, които ще бъ-
дат финансирани със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните креди-
ти под таваните в дългосрочния бюджет, които се финансират от собствените ресурси. За последните в 
проектобюджета са предложени две суми за всяка програма — поети задължения и плащания. Поетите 
задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в договори, сключени през 
дадена година, а плащанията представляват реално изплащаните средства. Предложеният за 2022 г. 
бюджет на ЕС възлиза на 167,8 милиарда евро поети задължения и 169,4 милиарда евро плащания. 
Всички суми са по текущи цени. 
Действителните плащания по NextGenerationEU — и нуждите от средства, за които Европейската коми-
сия ще търси пазарно финансиране — могат да бъдат по-малки и ще се основават на точни оценки, кои-
то се променят с течение на времето. Комисията ще продължи да публикува шестмесечни планове за 
финансиране, с които да предоставя информация за планираните обеми на емисиите на облигации през 
следващите месеци. 
С бюджет от 807 милиарда евро по текущи цени NextGenerationEU ще спомогне за отстраняването 
на непосредствените икономически и социални щети, причинени от коронавирусната пандемия, 
и ще подготви ЕС за бъдещето. Инструментът ще спомогне за изграждането в периода след COVID-19 
на един по-екологичен, по-цифровизиран, по-издръжлив и по-добре пригоден към днешните и бъдещите 
предизвикателства Европейски съюз. Централно място в NextGenerationEU заема Механизмът за възс-
тановяване и устойчивост — инструмент за предоставяне на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа 
на реформите и инвестициите в държавите от ЕС. Договорите/поетите задължения по NextGenerationEU 
могат да бъдат сключени до края на 2023 г., като плащанията, свързани със заемите, ще се извършват 
до края на 2026 г. 
След като всички държави — членки на ЕС, одобриха Решението за собствените ресурси, Комисията 
вече може да започне да набира средства, за да финансира възстановяването на Европа чрез NextGen-
erationEU. 
За повече информация 

Въпроси и отговори: проектобюджет за 2022 г. 
Документи 
Дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и NextGenerationEU 
ЕС като заемополучател 

 

КОМИСИЯТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА ИНВЕСТИРАТ 22 МИЛИАРДА ЕВРО В НОВИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТ-

НЬОРСТВА ЗА НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЯ НА ОСНОВНИТЕ обществени предизвикателства 

Комисията стартира 11 нови европейски партньорства заедно с промишлеността с цел да стимулира инвес-

тициите в научни изследвания и иновации и да преодолее основните предизвикателства, свързани с клима-

та и устойчивостта.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/qanda_21_2879
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_bg
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Това ще превърне Европа в първата неутрална по отношение на климата икономика и ще осъществи цели-
те на Европейския зелен пакт. В съответствие с целите на двойния екологичен и цифров преход партньорс-
твата ще осъществят и амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за следващото десетилетие 
— цифровото десетилетие на Европа. Те ще получат над 8 милиарда евро от „Хоризонт Европа“ — новата 
програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. Общият размер на поетите 
задължения — от страна на частни партньори и на държавите членки — възлиза на около 22 милиарда ев-
ро. 
Тази критична маса на финансиране позволява на партньорствата да търсят новаторски решения в широк 
мащаб, например за справяне с емисиите от енергоемките и трудните за декарбонизация отрасли, като нап-
ример корабоплаването и производството на стомана, както и за разработване и внедряване на високое-
фективни акумулаторни батерии, устойчиви горива, инструменти за изкуствен интелект, технологии за дан-
ни, роботика и др. Обединяването на усилията, ресурсите и инвестициите в голям мащаб в рамките на парт-
ньорствата също така ще доведе до дългосрочни положителни въздействия, ще повиши европейската кон-
курентоспособност и технологичен суверенитет и ще създаде работни места и растеж. 
Единадесетте европейски партньорства са: 

1. Европейско партньорство за Европейския облак за отворена наука. То има за цел до 2030 г. да 
внедри и консолидира отворена и надеждна виртуална среда, за да се даде възможност на приблизи-
телно двата милиона европейски изследователи да съхраняват, споделят и повторно да използват на-
учноизследователски данни отвъд националните граници и от различни дисциплини. 

2. Европейско партньорство за изкуствен интелект, данни и роботика. За да се извлекат най-големи 
ползи за Европа от изкуствения интелект, данните и роботиката, това партньорство ще стимулира ино-
вациите, приемането и внедряването на тези технологии в полза на гражданите и предприятията. 

3. Европейско партньорство в областта на фотониката (светлинни технологии). То има за цел да ус-
кори иновациите в областта на фотониката, да гарантира технологичния суверенитет на Европа, да по-
виши конкурентоспособността на европейската икономика и да насърчи създаването на работни места и 
благоденствие в дългосрочен план. 

4. Европейско партньорство за чиста стомана — производство на нисковъглеродна стомана. То 
подкрепя водещата роля на ЕС в превръщането на стоманодобивната промишленост в неутрална по 
отношение на въглеродните емисии промишленост, която служи като катализатор за други стратегичес-
ки отрасли. 

5. Европейско партньорство „Made in Europe“. То ще бъде движещата сила за водещата роля на Евро-
па в устойчивото производство в Европа чрез прилагане на принципите на кръговата икономика (нулеви 
отпадъци и други), цифровата трансформация и неутралното по отношение на климата производство. 

6. Европейско партньорство „Processes4Planet“. Визията на това партньорство е за водеща роля на 
европейските преработващи отрасли в световен мащаб по линия на целта за неутралност по отношение 
на климата до 2050 г., със силен акцент върху нисковъглеродните технологии, системите на кръговата 
икономика, например центровете за кръговост и конкурентоспособността. 

7. Европейско партньорство за ориентирана към хората устойчива архитектурна среда 
(Built4People). Визията на това партньорство е за висококачествена, нисковъглеродна, енергийноефек-
тивна архитектурна среда с ефективно използване на ресурсите, като сгради, инфраструктура и др., кои-
то са двигател на прехода към устойчивост. 

8. Европейско партньорство за автомобилен транспорт с нулеви емисии (2Zero). То има за цел да 
ускори разработването на транспорт с нулеви емисии чрез системен подход в подкрепа на неутрална по 
отношение на климата и чиста система за автомобилен транспорт. 

9. Европейско партньорство за свързана, съвместна и автоматизирана мобилност. Неговата цел е 
да се ускори въвеждането на иновативни, свързани, съвместни и автоматизирани технологии и услуги 
за мобилност. 

10. Европейско партньорство в областта на акумулаторните батерии: Към конкурентоспособна евро-
пейска верига за създаване на стойност в сектора на промишлените акумулаторни батерии. То 
има за цел да подкрепи развитието на европейска научноизследователска и иновационна екосистема на 
световно равнище в областта на акумулаторните батерии и да насърчи водещите позиции на Европа в 
проектирането и производството на акумулаторни батерии за следващото поколение стационарни и мо-
билни приложения. 

11. Европейско партньорство за воден транспорт с нулеви емисии. То има за цел ЕС да ръководи и 
ускори преобразуването на морския транспорт и транспорта по вътрешни водни пътища, за да се пре-
махнат всички вредни емисии в околната среда (включително парникови газове, замърсители на възду-
ха и водата) чрез иновативни технологии и експлоатация. 

Комисията прие меморандуми за разбирателство за стартиране на партньорствата, които ще започнат да 
функционират незабавно. Церемонията по подписването на меморандумите за разбирателство ще се със-
тои на 23 юни по време на Европейските дни на научните изследвания и иновациите. 
Изявления на членове на колегиума: 
Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, 
заяви: „Сътрудничеството е от ключово значение, когато става въпрос за преодоляване на предизвика-
телствата на екологичния и цифровия преход в Европа. Цифровите технологии са двигател на този 
преход към неутрална по отношение на климата, кръгова и по-устойчива икономика. Единадесетте 
партньорства, които Комисията и промишлеността предложиха заедно днес, ще мобилизират значи-
телни ресурси — около 22 милиарда евро, за да можем съвместно да идентифицираме надежден  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_bg
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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изкуствен интелект, данни, роботика и още много други технологични инструменти, за да постигнем 
нашите цели в областта на околната среда и климата, за по-чисто и по-здравословно бъдеще.“ 
Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и 
младежта, добави: „Всички тези партньорства са свързани с обединяване на ресурсите за научни изс-
ледвания и иновации и гарантиране, че резултатите от научните изследвания се превръщат в полезни 
иновации за гражданите. С помощта на „Хоризонт Европа“ сме решени да излезем от кризата в област-
та на климата, да предоставим устойчиви решения на основните екологични предизвикателства и да 
ускорим устойчивото възстановяване. Това ще бъде от полза за всички европейци.“ 
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: „С новите партньорства Европа заема 
челно място в развитието на технологиите в световен мащаб, като изгражда ключов промишлен капа-
цитет и ускорява двойния екологичен и цифров преход. Това ще помогне на Европа да поеме по пътя 
към неутралност по отношение на климата до 2050 г. , както и към кръгова икономика. Чрез своята 
работа партньорствата ще поставят акцент и върху развитието на цифровите технологии, необхо-
дими за утвърждаване на водещата позиция на Европа в промишлеността.“ 
Контекст 
Единадесетте партньорства, за които бяха приети меморандуми за разбирателство, са т.нар. „съвместно 
програмирани“ европейски партньорства — партньорства между Комисията и предимно частни, но понякога 
и публични партньори. Те ще бъдат осъществени между 2021 г. и 2030 г., което им позволява да участват в 
последните покани за представяне на предложения по програма „Хоризонт Европа“, след което да приклю-
чат дейността си. 
Меморандумът за разбирателство е основата за сътрудничеството в рамките на партньорство, тъй като в 
него се посочват неговите цели, ангажиментите и на двете страни, както и управленската структура. Парт-
ньорствата също така предоставят на Комисията принос по съответните теми, които ще бъдат включени в 
работните програми на „Хоризонт Европа“. Изпълнението се осъществява преди всичко чрез работните 
програми на „Хоризонт Европа“ и поканите за представяне на предложения по тези програми. Частните пар-
тньори разработват допълнителни дейности, които не се финансират по линия на „Хоризонт Европа“, но са 
включени в стратегическите програми за научни изследвания и иновации на партньорството и се съсредото-
чават върху въпроси като внедряването на пазара, развиването на умения или регулаторните аспекти. 
Тези „съвместно програмирани“ европейски партньорства са различни, но също така допълват по-сложните 
т.нар. „институционализирани“ европейски партньорства, които се основават на законодателно предложе-
ние на Комисията и имат „специална структура за изпълнение“. През февруари тази година Комисия-
та предложи да се създадат 10 нови „институционализирани“ европейски партньорства между Европейския 
съюз, държавите членки и/или промишлеността. С инвестиции в размер на почти 10 милиарда евро, като 
партньорите ще участват с поне равностойна сума, те имат за цел да ускорят прехода към зелена, неутрал-
на по отношение на климата и цифрова Европа и да направят европейската промишленост по-устойчива и 
конкурентоспособна. 
За повече информация 
Европейски партньорства 
Често задавани въпроси – Европейски партньорства 
Информационен документ 
Инфографика 

 

ДДС: НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ В ЕС ЩЕ ОПРОСТЯТ ЖИВОТА НА ТЪРГОВ-

ЦИТЕ И ЩЕ ВНЕСАТ ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

По-късно през тази седмица* ще влязат в сила нови правила за данъка върху добавената стойност 
(ДДС) при онлайн пазаруването като част от усилията за осигуряване на по-равнопоставени условия за 
всички предприятия, за опростяване на трансграничната електронна търговия и за внасяне на повече проз-
рачност за купувачите в ЕС по отношение на ценообразуването и потребителския избор. 
Системата на ЕС за ДДС беше актуализирана за последно през 1993 г. и не е в крак с ръста на трансгранич-
ната електронна търговия, който преобрази търговията на дребно през последните години. Коронавирусна-
та пандемия допълнително ускори бурното развитие на онлайн търговията на дребно и отново подчерта 
необходимостта от реформа, за да се гарантира, че дължимият ДДС върху онлайн продажбите се плаща в 
държавата на потребителя. Новите правила отговарят и на необходимостта от опростяване на живота както 
за купувачите, така и за търговците.  
Новите правила ще влязат в сила на 1 юли и ще засегнат онлайн продавачите и пазарите/платформите как-
то в ЕС, така и извън него, пощенските оператори и куриерите, митническите и данъчните администрации, а 
също и потребителите.  
Какво се променя? 
Считано от 1 юли 2021 г., ще бъдат въведени редица промени в начина, по който ДДС се начислява върху 
онлайн продажбите, независимо дали потребителите купуват от търговци в рамките на ЕС, или извън него: 

• Съгласно настоящата система стоките на стойност под 22 EUR, внасяни в ЕС от дружества извън Съю-
за, са освободени от ДДС. Считано от четвъртък това освобождаване се отменя и ДДС ще се начис-
лява върху всички стоки, въвеждани в ЕС — както се начислява върху стоките, продавани от предприя-
тия от ЕС. Проучванията и опитът показват, че с това освобождаване се злоупотребява: безскрупулни 
продавачи извън ЕС етикетират неправилно пратки със стоки, напр. смартфони, за да се възползват от 
освобождаването. Този пропуск позволява на такива дружества да подбиват своите конкуренти от ЕС и 
струва на съюзния бюджет около 7 милиарда евро годишно под формата на измами, което води до по-
голяма данъчна тежест за другите данъкоплатци. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_702
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_european-partnerships-faq.pdf
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/3f2505fb-8864-11eb-ac4c-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/bg/publication-detail/-/publication/b2760dcb-1412-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_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.  

• Понастоящем онлайн продавачите трябва да са регистрирани по ДДС във всяка държава членка, в коя-
то имат оборот над определен общ праг, вариращ в отделните държави. От 1 юли тези различни праго-
ве ще бъдат заменени с един общ за ЕС праг от 10 000 евро, над който ДДС трябва да бъде платен в 
държавата членка, в която се доставят стоките. За да се опрости работата на тези дружества и да се 
улеснят продажбите им в други държави членки, онлайн продавачите вече могат да се регистрират в 
електронен портал, наречен „обслужване на едно гише“, от който да изпълняват всички свои задъл-
жения във връзка с ДДС за продажбите си в целия ЕС. Този праг от 10 000 EUR вече се прилага от 2019 
г. за електронните услуги, продавани онлайн. 
Вместо да се борят със сложните процедури в други държави, те могат да се регистрират в собствената 
си държава членка и на собствения си език. След като се регистрира, онлайн търговецът на дребно мо-
же да уведомява за ДДС и да го плаща в системата за обслужване на едно гише за всички свои продаж-
би в ЕС посредством тримесечна декларация. ДДС ще се пренасочва към съответната държава членка 
с помощта на системата за обслужване на едно гише. 

• Аналогично, въвеждането на обслужване на едно гише при внос за продавачи от държави извън ЕС 
ще им позволи лесно да се регистрират за целите на ДДС в ЕС и ще гарантира, че правилният размер 
на ДДС достига до държавата членка, в която в крайна сметка е дължим. За потребителите това озна-
чава много по-голяма прозрачност: когато купувате от продавач или платформа от държави извън ЕС, 
регистрирани в системата за обслужване на едно гише, ДДС следва да бъде част от цената на продава-
ча. Това означава, че вече няма да получавате искания за допълнително плащане от митниците или 
куриерските служби, когато стоките пристигат във вашата държава, защото ДДС вече е платен. 
Голям брой предприятия извън ЕС вече са започнали да се регистрират за обслужване на едно гише 
при внос, включително най-големите световни онлайн пазари. 
Контекст 
Настоящите правила на ЕС за ДДС бяха актуализирани за последно през 1993 г. — далеч преди цифро-
вата ера — и са неподходящи за нуждите на предприятията, потребителите и администрациите в епо-
хата на трансгранично пазаруване по интернет. Същевременно бурното развитие на онлайн покупките 
преобрази търговията на дребно в цял свят и се ускори още повече по време на пандемията. 
Въпреки че новите правила представляват голяма промяна в начина, по който онлайн предприятията в 
ЕС уреждат своя ДДС, те ще донесат множество ползи, изразени в улесняване на стопанската дейност, 
намаляване на измамите и подобряване на качеството на услугите за онлайн купувачите в ЕС. 
От 2015 г. вече успешно функционира подобен „режим за съкратено обслужване на едно гише“ за ДДС 
за трансграничните продажби на електронни услуги. Включването в него и на онлайн продажбите на 
стоки ще донесе още повече предимства за онлайн търговците на дребно и за потребителите в ЕС. По-
добни реформи бяха въведени и функционират добре в други юрисдикции, като Норвегия, Австралия и 
Нова Зеландия. 
За повече информация 

Подробна информация, включително съвети и информационни документи за предприятията и потребители-

те, можете да намерите на нашия уебсайт. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/modernising-vat-cross-border-ecommerce_en

