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6 ноември – Европейски ден на 

здравословното хранене 

Какво точно се съдържа в портокаловия сок? Колко калории съдържат 

многозърнестите блокчета? 

Благодарение на правилата на ЕС потребителите могат да узнаят това 

веднага, само докато погледнат опаковката. Ако сте алергичен и се 

храните в ресторант, можете да бъдете спокойни относно съдържанието 

на храната там. И можете да разчитате на това, че храните са безопасни 

— т.е. не съдържат нито салмонела, нито други опасни вещества. В 

Европа се прилагат високи стандарти по отношение на храните. Налице 

е регламент на ЕС, с който се урежда етикетирането на храните. Върху 

всички опаковки в целия ЕС трябва да бъдат отпечатвани еднотипни 

таблици, в които се посочва информация относно хранителните 

вещества, съдържащи се в продукта. Тази информация включва данни 

относно енергийното съдържание, количествата мазнини, наситени 

мастни киселини, въглехидрати, захари, белтъчини и сол. Всички тези 

данни се отнасят за количество от 100 грама или от 100 милилитра.  

Здравословното хранене е балансираното хранене, по отношение 

приема на храни от различните групи хранителни продукти.  Доброто 

хранене, включва белтъчини, въглехидрати, мазнини, витамини, 

минерални вещества в качествено и количествено съотношение, 

съответстващо на възрастта, пола и физическото състояние на 

организма.  Здравословното хранене, съчетано с редовни физически 

упражнения ни гарантират отлично здраве и активно дълголетие. 

Неправилното хранене може да доведе до понижен имунитет и редица 

заболявания като затлъстяването - особено при подрастващите със 
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сериозни социални и психологически измерения, което засяга почти 

всички възрастови и социално-икономически групи. Редовният прием на 

плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, риба, нетлъсти меса, 

пълнозърнести изделия ,вода и др. екологично чисти  продукти, които са 

ни дадени от природата, съчетани с предпочитан вид спорт ще ни дарят 

с добро здраве. 

БАЛАНС, РАЗНООБРАЗИЕ И УДОВОЛСТВИЕ. 

ХРАНЕТЕ СЕ БАЛАНСИРАНО, ДОСТАВЯЙТЕ НА ОРГАНИЗМА СИ 

ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА, ВИТАМИНИ И 

МИНЕРАЛИ, И ИЗПИТВАЙТЕ НАСЛАДА, КОГАТО СЕ ХРАНИТЕ. 

НЕ СЕ ЛИШАВАЙТЕ ОТ МАЛКИТЕ КУЛИНАРНИ УДОВОЛСТВИЯ, 

ПОНЯКОГА И НЕ ТОЛКОВА ЗДРАВОСЛОВНИ, ЗАЩОТО ТЕ НИ ПРАВЯТ 

ЩАСТЛИВИ, СЛЕДОВАТЕЛНО И ЗДРАВИ! 

ИЗБИРАЙТЕ ПО ВЪЗМОЖНОСТ КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ И 

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ БЛЮДА, КОИТО ДА СПОДЕЛЯТЕ С 

ЛЮБИМИТЕ СИ ХОРА! 

И ПОМНЕТЕ, НИЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО ЯДЕМ!  

Източници: 

https://ec.europa.eu/bulgaria/sites/bulgaria/files/eu60_bg_template.pdf 

http://www.rzi-gbr.org/news/8-noemvri-evropeiski-den-na-zdravoslovnoto-

hranene-195.html 

През юни 2019 бе съобщено, че отправеният преди две години Призив от 

Тарту за насърчаване на здравословния начин на живот в целия ЕС вече 

дава плодове. Основните резултати включват: 

- Повече финансиране: През последните две години фондовете на ЕС 

за насърчаване на здравословния начин на живот непрекъснато се 

увеличават във всички направления. Например между 2017 г. и 2019 г. 

бюджетът за подпомагане на проекти, насърчаващи физическата 

активност по глава „Спорт“ на програмата „Еразъм+“, почти се е удвоил 

— от 6 милиона евро на почти 11 милиона евро. През 2019 г. по линия на 

политиката на ЕС за насърчаване са били заделени 8 милиона евро 

специално за кампаниите за здравословно хранене. В допълнение към 

това третата здравна програма на ЕС съфинансира с 6 милиона евро 

съвместно действие за споделяне на най-добри практики в областта на 

храненето между европейските страни. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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- Повече усет и разбиране: Схемата на ЕС за хранене в училищата 

разполага с годишен бюджет от 250 милиона евро, с който се подпомага 

предлагането на плодове, зеленчуци и мляко в училищата в ЕС, и се 

възпитават здравословни навици на хранене. Само през учебната 

2017/18 година над 20 милиона деца са се възползвали от схемата. 

Учителите разполагат и с комплект разработени учебни материали за 

стимулиране на усета и разбирането на младите европейци относно 

значението на храните, околната среда и ролята на земеделските 

стопани в нашето общество и икономика. 

- Повече знания: Сътрудничеството с други институции на ЕС и 

непрекъснатата подкрепа за държавите — членки на ЕС и за 

гражданското общество, например чрез събиране, систематизиране и 

споделяне на най-добри практики и факти, способстват за 

популяризирането на по-здравословни начини на живот. Европейската 

комисия приложи към Призива от Тарту нови информационни документи 

по държави, разработени съвместно със Световната здравна 

организация и съдържащи данни за физическата активност и политиките 

за нейното насърчаване в отделните страни от ЕС. Те имат за цел да 

подплатят с конкретни данни водените политики и да осигурят на 

отговорните за тези политики лица проверени факти, които да им 

помогнат да привлекат повече хора към един по-активен начин на живот. 

Пълният текст: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_3028   
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НОВИНИ 

„Еразъм+“: ЕС ще инвестира през 2020 г. над 3 

милиарда евро в младежи от Европа, които ще се 

обучават в чужбина 

5 ноември 2019г.  

Европейската комисия публикува днес своята покана за представяне на 

предложения по програмата „Еразъм+“ за 2020 г. 2020 година е 

последната от текущата програма на Европейския съюз за мобилност и 

сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и 

спорта. Очакваният бюджет от над 3 милиарда евро, който е с 12 % по-

голям в сравнение с 2019 г., ще предостави още повече възможности на 

младите европейци за образование, обучение или придобиване на 

професионален опит в чужбина. В рамките на поканата за представяне на 

предложения за 2020 г. Комисията ще стартира втори пилотен проект за 

европейските университети. Освен това ЕС си е поставил за цел да 

създаде 35 000 възможности за участие в програмата на учащи се и 

работещи от Африка като част от Алианса между Африка и Европа за 

устойчиви инвестиции и работни места. 

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта 

Тибор Наврачич заяви: Много съм доволен, че през 2020 г. Европейският 

съюз предвижда да инвестира над 3 милиарда евро в „Еразъм+“. Това ще 

ни позволи да създадем повече възможности за образование и обучение 

на млади европейци в чужбина, които ще могат да придобият знания и да 

изградят една европейска идентичност. Освен това ще можем да 

постигнем напредък по инициативата за европейските университети, 

което показва трайния ни ангажимент към европейското пространство за 

образование. Горд съм, че висшите учебни заведения сформират силни 

нови обединения. Това подготвя почвата за университетите на бъдещето, 

които ще носят ползи за учащите се, работещите и обществото в цяла 

Европа. 

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност, Мариан Тейсен добави: Новите възможности за 

финансиране на професионалното образование и обучение по линия на 

„Еразъм“ ще укрепят общностния дух в тази сфера, свързвайки отрасли, 

региони и държави. Засилването на „ЕразъмПро“ ще заздрави тези 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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връзки и ще предостави повече възможности на повече учащи се в 

сферата на професионалното образование и обучение. 

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в 

областите на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да 

кандидатстват за финансиране по тази покана за представяне на 

предложения. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи 

от млади хора, които работят с младежи, но не са официално създадени 

като младежки организации. Освен поканата за представяне на 

предложения Комисията публикува днес и ръководството за програмата 

„Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Ръководството подробно 

запознава кандидатите с всички възможности за висше образование, 

професионално образование и обучение, училищно образование и 

образование за възрастни, младежки дейности и спорт по линия на 

програмата „Еразъм+“ през 2020 г. 

 

Европейски университети 

Първите 17 европейски университета бяха избрани през юни 2019 г. 

Предстои те да започнат своите дейности. Обявената днес втора покана 

за представяне на предложения е изготвена въз основа на тази първа 

тестова фаза. Инициативата ще бъде основна тема на организирано от 

Европейската комисия мероприятие на 7 ноември 2019 г., на което всички 

избрани европейски университети ще се срещнат за първи път, за да 

обменят информация и да обсъдят с учащи се, ректори и министри, 

отговарящи за висшето образование, как да се продължи по-нататък. В 

дискусиите относно бъдещето на висшето образование в Европа ще 

бъдат представени и други университети. 

 

Образование, професионално обучение и обучение за възрастни 

За трета година ще се провеждат партньорствата за училищен обмен — 

действие по линия на „Еразъм+“, чрез което на европейските училища се 

предлагат възможности за обмен на ученици и учители. През изминалите 

две години в партньорствата са взели участие над 15 000 училища. През 

2020 г. още 9 000 училища ще могат да участват. 

 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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В сферата на професионалното образование и обучение инвестициите са 

съсредоточени в инициативата „ЕразъмПро“, която предлага на учащи се 

и чираци възможността да прекарат между три месеца и една година в 

чужбина, за да подобрят своите професионални и езикови умения. От 

стартирането през 2018 г. „ЕразъмПро“ е успяла да увеличи интереса към 

дългосрочното участие в професионално образование и обучение и 

подпомага над 12 000 учащи се годишно. Също така ще бъде 

предоставено подпомагане за създаването на пилотни транснационални 

центрове за високи постижения в сферата на професионалното 

образование и обучение, които ще бъдат интегрирани в стратегиите за 

местно и регионално развитие. Центровете ще работят в тясно 

сътрудничество с други сектори на образованието и обучението, с 

научноизследователската общност и с бизнеса във връзка с изготвянето 

на висококачествени учебни програми, съсредоточени върху секторните 

умения. 

По отношение на обучението за възрастни ще бъде предоставена 

финансова помощ за създаването или укрепването на регионални или 

национални мрежи от доставчици на услуги за обучение за възрастни, за 

да могат тези мрежи да предложат повече качествени проекти за 

следващата програма „Еразъм“. 

 

Допълнителни възможности в Алианса между Африка и Европа 

Както и през 2019 г., тазгодишната покана за представяне на 

предложения ще даде допълнителни възможности за подпомагане на 

обмена на учащи се и работещи от Африка, които да участват в 

„Еразъм+“. Досега са били проведени 26 247 обмена, като целта е до 2020 

г. подпомагане за обмен да получат 35 000 души, както беше обявено в 

Алианса между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни 

места. Също така университетите могат да кандидатстват за изграждане 

на капацитет по проекти в сферата на висшето образование, които 

допринасят пряко за изпълнението на препоръките, отправени на 

неотдавнашната конференция на високо равнище между Африка и 

Европа относно сътрудничеството във висшето образование. 

Контекст 

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за мобилност и транснационално 

сътрудничество в сферите на образованието, обучението, младежта и 

спорта за периода 2014—2020 г. Текущата програма и следващата, която 
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ще влезе в сила през 2021 г., имат ключова роля за превръщането на 

европейското пространство за образование в реалност до 2025 г. Целта 

на „Еразъм+“ е да улесни достъпа до програмата за участници от 

всякакъв произход и социална среда, като специално се набляга на 

участието на лица, намиращи се в неравностойно положение в социален, 

икономически, физически или географски аспект. 

През май 2018 г. Комисията предложи бюджетът на „Еразъм+“ да бъде 

удвоен, за да достигне 30 милиарда евро за периода 2021—2027 г., което 

ще даде възможност на 12 милиона души да натрупат опит в чужбина. 

 

За повече информация 

Покана за представяне на предложения по програмата „Еразъм+“ 

Ръководство за програмата „Еразъм+“ 

Еразъм+ 

 

Системата на ЕС за ДДС се подсилва още, за да се 

противодейства на измамите в електронната 

търговия и да се подпомогне растежът на малките 

предприятия 

8 ноември 2019г.  

Системата на ЕС за ДДС ще бъде допълнително подсилена чрез нови 

разпоредби, за които се договориха държавите членки днес, за да се 

противодейства на измамите в електронната търговия. По силата на 

днешната договореност за първи път съответните данни за покупките по 

интернет ще се предоставят на органите за борба с измамите, които 

противодействат на измамите с ДДС в този отрасъл, възлизащи според 

оценките на около 5 милиарда евро годишно в ЕС. 

С другите решения в областта на ДДС, взети днес от финансовите 

министри на страните от ЕС, ще се допринесе за намаляване на 

бюрокрацията за малките и средните предприятия (МСП) и ще се 

опростят разпоредбите за ДДС и акцизите за въоръжените сили на 

държавите – членки на ЕС. 
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„Представяйки поредица от предложения през последните пет години, 

Комисията в настоящия си състав без много шум постига отлични 

резултати при опростяването на системата на ЕС за ДДС, като 

ограничава възможностите за измами и улеснява живота на 

извършващите законна дейност предприемачи. Ясно е, че държавите 

членки са на едно мнение по отношение на тези цели, и аз се надявам, че 

този импулс може да се превърне в широкомащабна реформа на цялото 

законодателство в основата на системата“, заяви Пиер Московиси, 

комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане 

и митническия съюз. 

Данните за плащанията на ДДС – в помощ за борбата с измамите в 

електронната търговия 

Чрез одобрените днес нови разпоредби ще се повиши способността на 

държавите членки да се борят с измамите с ДДС в електронната 

търговия, като се гарантира, че специалистите по борба с измамите имат 

достъп до свързаните с ДДС данни, с които разполагат посредниците при 

плащанията, например доставчиците на кредитни и дебитни карти, с 

чиято помощ се извършват над 90 % от покупките по интернет в ЕС. Какво 

ще стане на практика: Доставчиците на платежни услуги ще бъдат 

задължени да предават на властите на държавите членки определени 

данни за плащанията по презграничните продажби, които специалистите 

по борба с измамите (мрежата Еврофиск) ще могат след това да ползват 

и анализират. 

Освен това ще може да се установява самоличността на търговците от 

ЕС и извън ЕС, продаващи стоки по интернет, когато не спазват 

задълженията си във връзка с ДДС. 

Подобни разпоредби, въведени в някои държави членки и други страни, 

вече показаха как това сътрудничество може осезаемо да допринесе за 

противодействието на измамите в електронната търговия. Сега новите 

разпоредби ще трябва да бъдат потвърдени от Европейския парламент, 

преди да влязат в сила през януари 2024 г. 

Опростени разпоредби за ДДС по отношение на МСП 

Финансовите министри на страните от ЕС постигнаха политическа 

договореност за обновяване на вече действащите особени разпоредби за 

ДДС по отношение на МСП от ЕС, осигурявайки повече възможности за 

извършване на презгранични дейности. Чрез новата уредба би трябвало 

да се ограничат бюрокрацията и административните тежести за малките 
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дружества и да се създадат еднакви условия на конкуренция за 

предприятията независимо от местоустановяването им в ЕС, тъй като 

различните подходи в Съюза водят до различни прагове за 

освобождаване от ДДС. 

С новите разпоредби като условие за освобождаване в друга държава 

членка ще бъдат определени единен праг от 85 000 евро вътрешен 

оборот за дружествата, извършващи дейност само в собствената си 

държава членка, и праг от 100 000 евро оборот от търговия в целия ЕС за 

МСП, които извършват презгранична дейност. Отговарящите на 

условията МСП ще могат да се възползват от още опростявания за 

задълженията си във връзка с ДДС, например регистрацията и 

отчитането. . Новата подобрена схема за ДДС за МСП би трябвало да 

влезе в сила през януари 2024 г. 

Опростявания във връзка с ДДС за въоръжените сили на държавите 

членки 

Европейската комисия приветства и днешната договореност за 

въвеждане на мерки за освобождаване от данък с цел улесняване на 

общите дейности в областта на отбраната в рамките на общата политика 

на ЕС за сигурност и отбрана. По силата на новите разпоредби 

доставките за въоръжените сили се освобождават от ДДС и акцизи, когато 

тези сили се разгръщат извън собствената си държава членка и участват 

в отбранителна дейност на европейско равнище. 

 

200 милиона евро за насърчаване на продажбите 

на европейски хранителни продукти в ЕС и извън 

него 

19 ноември 2019г 

 През 2020 г. Европейската комисия ще отпусне 200,9 милиона евро за 

финансиране на дейности за насърчаване на продажбите на хранителни 

продукти от ЕС в Съюза и извън него. 

В работната програма за политиката по насърчаване (популяризиране) за 

2020 г., приета от Комисията, се очертават главните приоритети за 

подкрепа. Предназначението на политиката на ЕС по насърчаване на 

продажбите на хранителни продукти е да подпомага отрасъла да се 
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възползва от разширяващия се и все по-динамичен световен пазар на 

такива стоки, да повишава осведомеността по отношение на схемите за 

качество, в т.ч. биологичното производство, и да помага на 

производителите, когато се изправят пред смущения на пазара. 

Комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските 

райони Фил Хоган заяви: Европа има несравнима репутация в света на 

хранителните продукти. Неслучайно ЕС е най-значимият износител на 

хранителни стоки в света. Нашата политика по насърчаване с още по-

голям бюджет помага на производителите от ЕС да направят продуктите 

си известни както в Съюза, така и извън него, но и да се справят със 

затрудненията на пазара, като повишават осведомеността за своето 

производство. Сключените търговски споразумения също създават 

условия за повишаване на износа към бързо растящите пазари. 

Сключеното неотдавна двустранно споразумение между ЕС и Китай 

относно географските означения е още един пример за усилията на 

Комисията да създава възможности за производителите и 

висококачествените продукти от ЕС. 

През 2020 г. над половината от бюджета (118 милиона евро) ще бъдат 

насочени към кампании на пазари с висок потенциал за растеж извън ЕС, 

като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати. 

Отраслите, които са допустими за финансиране, са производството на 

сирена и други млечни изделия, производството на трапезни маслини и 

маслиново масло и винопроизводството. Очаква се избраните кампании 

да доведат до повишение на конкурентоспособността и потреблението на 

хранителни продукти от ЕС, да се подобри репутацията им и да се 

увеличи пазарният им дял в тези целеви държави. 

Освен това с помощта на кампаниите потребителите от ЕС и от целия 

свят ще бъдат осведомявани за различните схеми и знаци за качество на 

ЕС, например географските означения или биологичните продукти. 

Кампаниите ще бъдат насочени и към подчертаване на високите 

стандарти за безопасност и качество на хранителните продукти от ЕС, 

както и разнообразието и традиционните им черти. Накрая, в рамките на 

ЕС те ще бъдат съсредоточени върху насърчаването на здравословното 

хранене и повишаването на потреблението на пресни плодове и 

зеленчуци в рамките на балансирани хранителни режими. 

Поканите за представяне на предложения за предстоящите кампании за 

2020 г. ще бъдат оповестени през януари 2020 г. Право да подадат 

заявление за финансиране и да представят предложения имат широк 

кръг от организации, например търговски организации, организации на 
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производители и групи от отрасъла на хранително-вкусовата 

промишленост, отговарящи за дейностите по насърчаване. 

Така наречените „обикновени“ програми може да бъдат представяни от 

една или няколко организации от една и съща държава от ЕС; 

„многонационалните“ програми се представят от поне две национални 

организации от най-малко две държави членки или от една или няколко 

европейски организации. 

За 2020 г. за обикновените програми са отпуснати 100 милиона евро, а за 

многонационалните програми – 91,4 милиона евро. 

Още 9,5 милиона евро са заделени за собствените инициативи на 

Комисията. Те включват участия в панаири и комуникационни кампании, 

както и дипломатически инициативи, които се водят от европейския 

комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони, 

съпровождан от делегация от представители на стопанските среди. Тези 

начинания ще бъдат допълнително подсилени с финансиране от 17,2 

милиона евро, които са на разположение от многонационалните програми 

за насърчаване от 2019 г. Това е допълнителна подкрепа за 

производството на сирена, млечно масло, трапезни маслини и маслиново 

масло на изпълнения с предизвикателства световен пазар. 

За повече сведения 

Годишна работна програма за 2020 г. 

Повече сведения за политиката на ЕС за насърчаване на продажбите на 

селскостопански продукти 

Приложение  

 

Държавна помощ: Комисията одобрява близо 94 

милиона евро подкрепа за високоефективна 

централа за комбинирано производство на 

енергия от отпадъци в България 

25 ноември 2019г. 

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ Европейската комисия 

одобри български планове за подпомагане на изграждането и 
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експлоатацията на високоефективна централа за комбинирано 

производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, 

получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, като отговарящи 

на правилата на ЕС за държавната помощ. 

Комисарят по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: 

Мярката за подкрепа ще помогне на България да постигне целите си по 

отношение на енергийната ефективност и ще допринесе за намаляване 

на емисиите на CO2 в съответствие с целите на ЕС в областта на 

околната среда, без да се нарушава ненужно конкуренцията. 

На 8 октомври 2019 г. България уведоми Комисията за своите планове за 

подпомагане на изграждането и експлоатацията на високоефективна 

централа за комбинирано производство на топлинна енергия и 

електроенергия в София, България. Централата ще произвежда 

топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата 

(MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще 

бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови 

отпадъци годишно. Инсталацията, която ще бъде изградена от 

„Топлофикация“ ЕАД, дружество изцяло притежавано от Столична 

община, ще бъде свързана с топлофикационната мрежа на София. 

Изграждането ще приключи до края на 2023 г. 

Подкрепата ще се състои от две отделни мерки: 

 пряка безвъзмездна помощ в размер на приблизително 90,8 

милиона евро (около 177,6 милиона лева), финансирана от 

структурните фондове на ЕС, управлявани от България; 

 заем, отпуснат от Столична община на „Топлофикация“ ЕАД с 

преференциална лихва, възлизащ на приблизително 3 милиона 

евро (около 5,8 милиона лева). 

 Оценка на Комисията 

Комисията оцени тези мерки за подкрепа съгласно правилата на ЕС за 

държавната помощ и по-конкретно своите насоки от 2014 г. относно 

държавната помощ за опазване на околната среда и за енергeтика, които 

дават възможност на държавите членки да подкрепят производството на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници и мерки за 

енергийна ефективност при определени условия. 

В насоките по-специално се посочва, че за да се гарантира, че помощта 

допринася за по-високо равнище на опазване на околната среда, 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/


 
 

13 
 

 

Европейски 

информационен център  

Европа Директно –  

Велико Търново  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 
КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

 ДЕКЕМВРИ  

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

помощта за комбинирано производство на електроенергия и топлинна 

енергия трябва да отговаря на критериите за „високоефективно 

комбинирано производство на енергия“, посочени в Директивата за 

енергийната ефективност от 2012 г. В това отношение Комисията 

установи, че комбинираното производство на електроенергия и топлинна 

енергия от новата инсталация ще позволи икономия на 46,5 % първична 

енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и 

топлинна енергия, като по този начин се изпълняват критериите, 

определени в Директивата за енергийната ефективност. 

Освен това Комисията установи, че мерките са необходими, тъй като 

проектът не би могъл да бъде осъществен без публична подкрепа, и 

пропорционални, тъй като проектът осигурява разумна възвръщаемост. 

Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че мерките ще 

допринесат за постигането на ключови стратегически цели на ЕС, по-

специално повишаването на енергийната ефективност чрез комбинирано 

производство на електроенергия и топлинна енергия, без да се нарушава 

неоправдано конкуренцията, в съответствие с правилата на ЕС за 

държавната помощ. 

Контекст 

Изграждането и експлоатацията на високоефективната централа за 

комбинирано производство на енергия в София, за която Комисията 

одобри днес публична подкрепа, е третият етап от дългогодишния проект 

в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на 

ЕС (ЕСИФ/ЕФРР) за подобряване на третирането на отпадъците в 

Софийска област, България. 

Първата фаза, завършена през 2014 г., включваше, наред с други 

действия, изграждането на ново депо, ново анаеробно разлагане с 

енергопроизводство и инсталация за компостиране и други малки 

компоненти на проекта. Втората фаза, завършена през 2015 г., 

включваше подобряване на рециклирането и създаване на съоръжение 

за механично биологично третиране, което произвежда негодни за 

рециклиране битови отпадъци като основен продукт, както и вторични 

материали за рециклиране. 

Изграждането и експлоатацията на централата за комбинирано 

производство на енергия в София е в съответствие и с Директивата за 

отпадъците. По-специално отпадъците, които ще бъдат обект на 

оползотворяване на енергия в централата за комбинирано производство 
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на енергия, вече са били подложени на предварително третиране и не 

могат да бъдат рециклирани повече. Ако отпадъците не бъдат използвани 

за производството на енергия, те ще бъдат депонирани. 

Неповерителна версия на решението ще бъде представена под дело № 

SA.54042 в регистъра на държавната помощ на уебсайта на Комисията по 

въпросите на конкуренцията, след като бъдат решени евентуални 

въпроси, свързани с поверителността. Новите публикации на решения за 

държавна помощ в интернет и в Официален вестник са изброени в 

седмичния електронен бюлетин за държавната помощ State Aid Weekly e-

News. 

 

Варшава спечели наградата „Достъпен град“ за 

2020 г. за повишаване на достъпността на града за 

гражданите с увреждания 

28 ноември 2019г 

Наградата „Достъпен град“ за 2020 г. се присъжда на град Варшава в 

Полша. Като включи хората с увреждания и с нужди по отношение на 

достъпността в своите усилия да направи града по-достъпен, Варшава 

успя да постигне съществено цялостно подобрение за улесняване на 

достъпа до града в рамките на кратък период от време. 

На церемонията по награждаването европейският комисар по заетостта, 

социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен 

заяви: С наградата „Достъпен град“ наградените градове могат да бъдат 

източник на вдъхновение за други градове в ЕС и извън него, които са 

изправени пред подобни предизвикателства. Варшава, победител в 10-

ото издание, е пример за други, като демонстрира, че може да бъде 

постигнато много за кратък период от време и че ангажираността е от 

ключово значение за успеха. 

За изданието за 2020 г. Комисията получи 47 кандидатури. Град Кастело 

де ла Плана в Испания и град Шелефтео в Швеция са на второ и трето 

място сред победителите. Ханя в Гърция, Тарту в Естония и Еврьо във 

Франция получиха специално отличие. Ханя бе отличена за използването 

на технология за осигуряване на достъпни места за паркиране, Тарту за 

собствения си подход към достъпността, а Еврьо за дейността си във 

връзка със скритите увреждания. 
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Контекст 

Конкурсът за наградата „Достъпен град“, организиран от Комисията 

заедно с Европейския форум на хората с увреждания, е едно от 

действията, предвидени в Европейската стратегия за хората с 

увреждания за периода 2010—2020 г. 

Наградата бе стартирана през 2010 г. с цел повишаване на 

осведомеността относно предизвикателствата, пред които са изправени 

хората с увреждания, и за насърчаване на инициативи за достъпност в 

европейски градове с население над 50 000 жители. По този начин целта 

на тазгодишното събитие е да се осигури равен достъп до градския живот 

за хората с увреждания в целия ЕС. Наградата се дава на града, който по 

явен начин е подобрил достъпността на основни аспекти от градския 

живот и който има конкретни планове за по-нататъшни подобрения. 

Наградата „Достъпен град“ се връчва по време на ежегодната 

Конференция за европейския ден на хората с увреждания, която тази 

година се провежда на 29 ноември 2019 г. в Брюксел. 

Носители на предишните награди: 2011 г. — Авила (Испания); 2012 г. — 

Залцбург (Австрия); 2013 г. — Берлин (Германия); 2014 г. — Гьотеборг 

(Швеция); 2015 г. — Бурос (Швеция); 2016 г. — Милано (Италия); 2017 г. 

— Честър (Обединено кралство), 2018 г. — Лион (Франция) и 2019 г.— 

Бреда (Нидерландия). 

За повече информация 

Награда „Достъпен град“ 

Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. 

Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората 

с увреждания 

 

Европейците показват рекордна подкрепа за 

еврото 

29 ноември 2019г.  
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Според резултатите от последното проучване на Евробарометър над 75 

% от гражданите са на мнение, че единната валута е от полза за ЕС. Това 

е най-високото равнище на подкрепа от началото на проучванията през 

2002 г. 

Според резултатите от последното проучване на Евробарометър във 

връзка с еврозоната 76 % от запитаните са на мнение, че единната валута 

е от полза за ЕС. Това е най-голямата подкрепа, отчетена от въвеждането 

на монетите и банкнотите в евро през 2002 г. насам, и представлява 

увеличение с 2 процентни пункта в сравнение с миналогодишните 

рекордни нива. В допълнение 65 % от гражданите в еврозоната смятат, 

че еврото носи ползи на страната им, което също е най-високото отчитано 

досега равнище. Мнозинството от гражданите във всички 19 държави 

членки от еврозоната одобряват общата валута. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер сподели: 

Изминаха почти 28 години, откакто подписах Договора от Маастрихт, но 

продължавам да вярвам, че това е най-важният подпис, който някога съм 

полагал. Еврото, което наскоро навърши 20 години, се превърна в символ 

на единството, суверенитета и стабилността. През последните пет години 

работихме усилено, за да преодолеем кризата в Европа, за да 

гарантираме, че ползите от работните места, растежа и инвестициите 

достигат до всички европейци, и за да направим европейския 

икономически и паричен съюз по-силен от всякога. Аз и еврото сме 

единствените „оцелели“ от Договора от Маастрихт и съм доволен, че в 

последните дни на работата ми като председател на Комисията нашата 

единна валута се радва на такава рекордно голяма подкрепа. Еврото е 

борба на цял един живот и един от най-ценните ни активи за бъдещето 

на Европа. Нека не спираме да работим за това еврото да продължава да 

осигурява просперитет и закрила на нашите граждани. 

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ 

за еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите 

услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Днес еврото е по-силно 

от всякога и, заменяйки 19 различни валути с една-единствена, носи 

многобройни ползи на хората, предприятията и страните. Не е 

случайност, че повечето европейци одобряват еврото. Тази рекордна 

подкрепа ни дава ясен знак, че трябва да продължим работата си, за да 

укрепим допълнително икономическия и паричен съюз и да утвърдим 

международната роля на еврото.“ 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз Пиер Московиси каза: Отдавна отминаха 
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дните, когато целостта на единната валута беше под въпрос. Еврото е 

един от най-големите европейски успехи и донесе осезаеми ползи както 

за европейските граждани, така и за предприятията и правителствата. От 

началото на кризата и от встъпването в длъжност на тази Комисия 

укрепихме нашия икономически и паричен съюз, но работата все още не 

е приключила. Бъдещето на еврото все още се гради. Трябва да 

гарантираме, че тази подкрепа ще продължи да расте и че ползите от 

еврото ще се разпределят по-равномерно между всички граждани.   

С еврото е лесно 

Еврото е млада валута, която тази година навърши 20 години. Въпреки 

това европейците ясно виждат практическите ползи от него в 

ежедневието си. 80 % от анкетираните са съгласни, че с еврото е по-

лесно да се прави бизнес през граница, да се сравняват цените и да се 

пазарува в други страни, включително онлайн. Абсолютното мнозинство 

от запитаните в еврозоната също така е на мнение, че благодарение на 

еврото пътуванията са станали по-лесни и по-евтини. 

Еврото е много повече от обикновени монети и банкноти в джобовете ни: 

то е символ на единството на Европа и нейната сила в световен мащаб. 

Днес то е валутата на 340 милиона европейци в 19 държави членки. 

Осезаемите ползи от него за всички са стабилните цени, по-малките 

разходи за финансови операции, защитените спестявания, по-

прозрачните и конкурентни пазари, увеличената търговия, по-лесното 

пътуване и по-високият жизнен стандарт. Валутите на близо 60 държави 

по света са свързани с еврото по един или друг начин. 

Силна подкрепа за реформите и координираните икономически политики 

и за премахването на монетите от един и два цента 

На въпроса относно координацията на икономическата политика, 

включително бюджетните политики, 69 % от европейците отговарят, че е 

необходима по-голяма координация в еврозоната, а само 7 % биха искали 

да има по-малко сътрудничество. Силна е и подкрепата за 

икономическите реформи (80 % от запитаните), имащи за цел да се 

подобри ефективността на националните икономики. Това личи и от 

националните резултати, показващи ясно мнозинство във всички 

държави от еврозоната. 

65 % от запитаните подкрепят премахването на неудобните монети от 

един и два евроцента чрез задължително закръгляване на крайната цена 

на покупките в магазините и супермаркетите до най-близките пет цента. 
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В 16 от 19-те държави от еврозоната тази идея се подкрепя от абсолютно 

мнозинство. 

Контекст 

Гражданите отговориха на набор от въпроси върху различни теми — от 

възприемане и практическите аспекти на еврото до оценка на 

икономическата ситуация, политиката и реформите в тяхната страна и в 

еврозоната. На участващите в проучването граждани бяха зададени и 

въпроси относно възгледите и очакванията им за доходите на 

домакинствата и инфлацията. 

Близо 17 500 души в 19-те страни от еврозоната бяха интервюирани по 

телефона между 14 и 19 октомври 2019 г. 

За повече информация 

Пълен доклад и резултати от проучването за всяка държава 

Научете повече за историята и ползите от еврото 

 

Източник на новините: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
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