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7 АПРИЛ СВЕТОВЕН ДЕН НА
ЗДРАВЕТО
ГОДИНА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА И
АКУШЕРКАТА 2020

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

Повече от всеки друг път трябва да отбележим този ден с уважение и
широка обществена подкрепа към всички здравни работници по света.
Да
покажем
нашата
благодарност
за
професионализмът,
всеотдайността и грижите на лекари, медицински сестри, фармацевти,
акушерки, лаборанти, санитари, които и в този момент са на първа линия
в борбата с COVID-19.
Светът се нуждае от 18 милиона повече здравни работници, за да
постигне и поддържа универсално здравно покритие до 2030 г.
Приблизително половината от този недостиг - 9 милиона здравни
работници - са медицински сестри и акушерки.
Медицинските сестри и акушерките играят жизненоважна роля за
предоставянето на здравни услуги. Хората, които посвещават живота си
на грижите за майките и децата; даване на спасителни имунизации и
съвети за здравето; грижи за възрастни хора и като цяло отговарят на

ежедневните основни здравни нужди. Те често са първата и единствена
грижа в техните общности.
Ето защо Световната здравна организация определи 2020 г. за
Международна година на медицинската сестра и акушерката.
Ключови факти:
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• В световен мащаб 70% от здравната и социалната работна сила са
жени в сравнение с 41% във всички сектори на заетостта.. Медицински
сестри и акушерки представляват близо 50% от световната здравна
работна сила.
• Акушерките, чиято работа включва доказани интервенции за здравето
на майката и новороденото, както и за семейното планиране, биха могли
да предотвратят над 80% от смъртта на всички майки, мъртвородени и
новородени.
Международният ден на здравето се чества и като Ден на здравния
работник в България от 6 февруари 1964 ГОДИНА.
НЕКА ВСЕКИ ОТ НАС ДА ОТДЕЛИ МИНУТА И КАЖЕ: БЛАГОДАРЯ!!!,
ЗА ДА ЖИВЕЕМ В ПО-ЩАСТЛИВ ЗДРАВ СВЯТ.
За повече информация: https://www.who.int/news-room/campaigns/worldhealth-day/world-health-day-2020
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Денят на Земята тази година ще бъде отбелязана за петдесети път.
Темата за Деня на Земята 2020 е климатичните действия.

Огромното предизвикателство, но и огромните възможности за
действие срещу изменението на климата определиха въпроса като найналежащата тема за 50-годишнината.
Изменението
на
климата
представлява
най-голямото
предизвикателство за бъдещето на човечеството и системите за
поддържане на живота.
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За нас всеки ден трябва да е ден на Земята. Всеки от нас трябва
ежедневно да прави промени през цялата година, за да остане нашият
свят обитаем.
Направете си експеримент в чест на Деня на Земята. Направете едно
ново нещо, което ще намали консумацията на ресурси или ще намали
замърсяването. Едно! И точно от днес! И го правете всеки ден оттук
нататък. Направете нещо, което ще ви е лесно. Ето някои идеи:

вижте на

•

Започнете да гасите компютъра в обедната почивка.

www.europeinfocentre.bg

•

Светнете една, а не десет лампи като се приберете вкъщи.

•

Заменете неефективните крушки с енергоспестяващи.

•

Присъединете се към почистване на местен парк, река или плаж.

•
Използвайте
препарати.

екологично

чисти,

нетоксични

почистващи

•
Ползвайте споделено пътуване - Carpool, карайте колелото си,
използвайте обществен транспорт или карайте електрическа или
хибридна кола. Така ще намалете въглеродния си отпечатък когато не
шофирате.
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•
Телеконференция вместо пътуване. Ако летите пет пъти
годишно, тези пътувания вероятно представляват 75% от личния ви
въглероден отпечатък.
•
Спрете да използвате пластмаси за еднократна употреба,
особено бутилки, торбички и сламки.
•
Рециклирайте хартия, пластмаса и стъкло. Намалете боклука си
с 10%.
•
Дарете старите си дрехи и стоки за дома, вместо да ги
изхвърляте. Когато имате нужда от нещо, помислете за закупуването на
употребявани вещи.
•

Използвайте платнени кърпи вместо хартиени.

•

Плащайте сметките си онлайн.

•

Четете документите си онлайн, вместо да ги отпечатвате.

•
Когато трябва да използвате хартия, уверете се, че тя е 100%
рециклирана хартия след потребителя.
•

Настройте вашия принтер да печата двустранно.

•
Съдействайте училищните столове и кафенета във вашия
район или офис - сграда да изберат прибори за хранене, тави и съдове
за многократна употреба.
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•
Използвайте бутилки за многократна употреба за вода и чаши
за многократна употреба за кафе.
•

Носете чанти за многократна употреба, когато пазарувате.

•

Опаковайте обяда си в торба за многократна употреба.

•
Организирайте
училищната.

сервиране

на

здравословна

храна

в

•
Купувайте местна храна, за да намалите разстоянието от
фермата до трапезата. • Купувайте
направо
от
фермата,
посещавайте местните пазари на местните фермери .
•
Ползвайте стълбите вместо асансьора, за да спестите енергия
(и да се упражнявате!).
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•

Инсталирайте слънчеви панели на вашия покрив.

•

Намалете температурата на вашия бойлер.

•
Купете органична храна, за да поддържате тялото и околната
среда без токсични пестициди. Подкрепете фермери и компании, които
използват органични съставки.
За нас всеки ден трябва да е ден на Земята. Нещо дребно, с което
да започнем и за което не можем дори пред себе си да се оправдаем, че
нямаме време или възможност, но сме имали огромно желание да
направим…по принцип.

И ОЩЕНЯКОЛКО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА:
•
Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за защита
на нашите видове.
•
Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за
прекратяване на замърсяването на пластмасите.
•
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Засадете дърво или дарете дърво чрез нашия проект Canopy.

•
Присъединете се към кампанията на Деня на Земята за
създаване на Foodprints за бъдещето.
Източник: https://www.earthday.org/earth-day-2020/
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EK МОБИЛИЗИРА ВСИЧКИТЕ СИ РЕСУРСИ В
ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И
ПРЕПИТАНИЕТО НА ХОРАТА
02/04/2020
Спасяването на човешки живот и подпомагането на препитанието
на хората са от жизненоважно значение в тези времена на тежка криза.
Комисията засилва действията си, като предлага да се създаде
инструмент за солидарност, наречен SURE, на стойност 100 милиарда
евро, който ще помогне на работниците да запазят доходите си, а на
предприятията — да оцелеят. Тя предлага също така всички налични
структурни фондове да се пренасочат към действия в отговор на
разпространението на коронавируса. Подпомагане ще получат също
земеделските стопани и рибарите, както и най-нуждаещите се лица.
Всички тези мерки се основават на настоящия бюджет и за тях ще се
използва всяко свободно евро. Те показват необходимостта от
приемането на стабилен и гъвкав дългосрочен бюджет на ЕС. Работата
на Комисията ще бъде насочена към това да се гарантира, че ЕС може да
разчита на стабилен бюджет, за да се изправи отново на крака и да
напредва по пътя към възстановяването.
Разпространението на коронавируса представлява тест за Европа
по начин, който допреди няколко седмици би бил немислим.
Сериозността и мащабът на тази криза изискват безпрецедентни по
размер, бързина и солидарност действия.
През последните седмици Комисията предприе мерки, за да
осигури на държавите членки цялата гъвкавост, необходима за
финансовото подпомагане на техните здравни системи, предприятия и
работници. Действията ѝ бяха насочени към координирането,
ускоряването и засилването на усилията във връзка с възлагането на
поръчки за медицинско оборудване, както и към осигуряването на
финансиране за научни изследвания с цел създаването на ваксина.
Комисията работи неуморно, за да гарантира, че стоките и пограничните
работници продължават да се придвижват из ЕС, че болниците и
производствените предприятия продължават да работят, а щандовете в
магазините продължават да бъдат зареждани. Тя подпомагаше и
продължава да подпомага репатрирането на граждани на ЕС и техните

семейства и на дългосрочно пребиваващи лица от всички краища на
света към Европа.
В действията си Комисията е водена от убеждението, че
единственото ефективно решение на кризата в Европа се основава на
сътрудничеството, гъвкавостта и най-вече на солидарността.
С днешните предложения ответните действия достигат ново
равнище.
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Във връзка с приетите днес предложения председателят Фон дер
Лайен заяви: В настоящата криза с разпространението на коронавируса
ефект ще имат само най-силните ответни действия. Трябва да
използваме всичко, с което разполагаме. Всяко свободно евро в бюджета
на ЕС ще бъде пренасочено към борбата с коронавируса, всяко правило
ще бъде облекчено, за да може финансирането да бъде използвано
бързо и ефективно. Чрез новия инструмент за солидарност ще
мобилизираме 100 милиарда евро, за да могат хората да запазят
работните си места, а предприятията да продължат да функционират.
Така обединяваме силите си с тези на държавите членки за спасяването
на човешки живот и запазването на препитанието на хората. Това е
европейска солидарност.
100 милиарда евро, за да могат хората да запазят работните си
места, а предприятията да продължат да функционират: инициативата
SURE
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Необходимо е да смекчим икономическия шок, за да може
икономиката на ЕС да започне да се възстановява, когато условията
станат подходящи за това. За тази цел трябва да направим така, че
хората да запазят работните си места, а предприятията да продължат да
функционират. Всички държави членки имат или скоро ще имат схеми за
намалено работно време, за да могат да постигнат това.
SURE представлява отговорът на Комисията на това: чрез новия
инструмент ще бъдат осигурени до 100 милиарда евро под формата на
заеми за страните, които се нуждаят от тези средства, за да гарантират,
че работниците ще получават доход, а предприятията ще запазят
служителите си. Това ще позволи на хората да продължат да плащат своя
наем и сметки и храната, която купуват, и ще допринесе за осигуряването
на така нужната стабилност на икономиката.
Заемите ще се основават на гаранции, предоставени от държавите
членки, и ще бъдат насочени там, където нуждата от тях е най-спешна.
Всички държави членки ще могат да използват този инструмент, но той
ще бъде от особена важност за най-тежко засегнатите страни.
SURE ще подкрепя схеми за намалено работно време и подобни
мерки, за да помогне на държавите члеки да запазят работни места и да
защитят наети служители и самостоятелно заети лица от риска да бъдат
освободени от работа или да загубят дохода си. Фирмите ще могат

временно да намалят работното време на служителите си или временно
да спрат цялата си дейност, като държавата ще осигури подпомагане на
доходите за неизработените часове. Самостоятелно заетите лица ще
получат заместване на дохода с оглед на настоящата извънредна
ситуация.
Помощ за най-нуждаещите се лица — Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица
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В по-голямата част от Европа е въведено социално дистанциране
с цел забавяне на разпространението на вируса и именно за това е важно
хората, които разчитат на други хора за удовлетворяване на найосновните си нужди, да не бъдат лишени от тази помощ. За посрещането
на това предизвикателство ще бъдат внесени изменения във Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица: по-специално ще
се въведат електронни ваучери, за да се намали рискът от зараза, и
възможност за закупуване на предпазни средства за лицата, които
оказват помощ.
Подкрепа за рибарите и земеделските стопани
Селското стопанство и рибарството в Европа имат съществена
роля за осигуряването на храната, която ядем. Те са сериозно засегнати
от кризата, което на свой ред засяга нашите вериги за доставки на храни
и местните икономики, поддържани от този сектор.
Както и при структурните фондове, използването на Европейския
фонд за морско дело и рибарство ще стане по-гъвкаво. Държавите членки
ще могат да предоставят подкрепа:
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на рибарите — за временното спиране на риболовната
дейност;
на производители на аквакултури — за временното спиране
или намаляването на производството;
и на организациите на производителите — за временното
съхранение на рибни продукти и продукти от аквакултури.

Комисията също така скоро ще предложи набор от мерки, за да
гарантира, че земеделските стопани и другите бенефициери ще могат да
получат необходимата им подкрепа от общата селскостопанска политика,
например чрез предоставяне на повече време за внасяне на заявления
за подпомагане и повече време, за да се даде възможност на
администрациите да ги обработват, увеличаване на авансовите
плащания при директни плащания и на плащанията за развитие на
селските райони и осигуряване на допълнителна гъвкавост за проверките
на място, за да се сведе до минимум необходимостта от физически
контакт и да се намали административната тежест.
Защита на нашата икономика и нашите хора с всички налични
средства

Пренасочване на всички фондове на политиката на сближаване за
борба с извънредната ситуация
Всички средства, за които не са поети задължения от трите фонда
на политиката на сближаване — Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд — ще бъдат
мобилизирани за справяне с последиците от кризата в областта на
общественото здраве.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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За да се гарантира, че средствата ще могат да бъдат пренасочени
там, където има най-спешна нужда от тях, ще бъдат възможни трансфери
между фондовете, както и между категориите региони и между целите на
политиките. Освен това ще отпаднат изискванията за съфинансиране,
тъй като държавите членки вече използват всички свои средства за борба
с кризата. Управлението ще бъде опростено.
Инструментът за спешна подкрепа
В своята история Европейският съюз не е бил изправен пред
здравна криза от такъв мащаб или с такава скорост на разпространение.
В отговор на това първият приоритет е спасяването на човешки животи и
задоволяването на нуждите на нашите здравни системи и на
професионалистите, които ежедневно извършват чудеса навсякъде в
Съюза.
Комисията работи усилено, за да гарантира снабдяването с
предпазни средства и оборудване за дихателна защита. Въпреки
положените сериозни производствени усилия от страна на
промишлеността, държавите членки все още се сблъскват с остър
недостиг на предпазни средства и оборудване за дихателна защита в
някои райони. Те също така не разполагат с достатъчно лечебни
заведения и биха имали полза от възможността да преместват пациенти
в райони с повече ресурси и да изпращат медицински персонал на
местата, които са най-тежко засегнати. Освен това ще бъде необходима
подкрепа за извършване на масови тестове, медицински изследвания,
прилагане на нови лечения и производство, закупуване и разпределяне
на ваксини в целия ЕС.
Днес ЕС предлага да се използват всички налични средства от
бюджета на ЕС за тази година, за да се отговори на нуждите на
европейските здравни системи.
В инструмента за спешна подкрепа ще бъдат включени 3 млрд.
евро, от които 300 млн. евро ще бъдат предоставени на RescEU в
подкрепа на общите запаси от оборудване. Първият приоритет ще бъде
управлението на кризата в областта на общественото здраве и
осигуряването на жизненоважно оборудване и консумативи — от
вентилатори до лични предпазни средства, от мобилни медицински екипи
до медицинска помощ за най-уязвимите, включително тези в бежански
лагери. Втората област на съсредоточаване е да се даде възможност за

увеличаване на усилията за тестване. Предложението също така ще
позволи на Комисията да организира обществени поръчки от името на
държавите членки.

Какво предстои?

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

Тъй като ситуацията продължава да се развива, Комисията ще
представи допълнителни предложения и ще работи съвместно с другите
институции на ЕС за постигане на напредък във възможно най-кратък
срок.

ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

ЕС СТАРТИРА НОВА ПИЛОТНА СХЕМА В
РАЗМЕР НА 50 МИЛИОНА ЕВРО ЗА РАЗВИВАНЕ НА
УМЕНИЯТА И ОБРАЗОВАНИЕТО В ЕВРОПА
22/04/2020
Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската
комисия стартират нов пилотен гаранционен механизъм за
подобряване на достъпа до финансиране за физически лица и
организации, които искат да инвестират в умения и образование.

С пилотната схема в размер на 50 милиона евро ще се подкрепя
финансиране за студенти и учащи, за предприятия, инвестиращи в
повишаването на квалификацията на своите служители, и за
организации, предоставящи образование и обучение.
Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
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Пилотният гаранционен механизъм за умения и образование е нова
инициатива за дългово финансиране, предназначена да стимулира
инвестициите в образованието, обучението и уменията — като част от
решението как повече хора да намерят работа и да се намери отговор на
променящите се потребности на европейската икономика. Тази
инициатива е от особено значение в трудното икономическо положение,
в което се намират понастоящем европейските граждани и предприятия
заради пандемията от коронавирус. С нея ще бъдат подкрепяни
предприятията и студентите по време на кризата и след нея, за да се
гарантира, че Европа може да се развива и да бъде на челно място в
световното технологично развитие, да тласне напред своята икономика
на знанието и да ускори икономическото си възстановяване.
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за
утвърждаване на европейския ни начин на живот, Маргаритис Скинас,
заяви: С потенциал да мобилизира 200 милиона евро под формата на
инвестиции за развитие на образованието и уменията, пилотният
гаранционен механизъм за умения и образование е основа за изграждане

на по-устойчиви и приобщаващи общества и икономики, докато ЕС се
възстановява от пандемията от COVID-19. С него може да се осигури
необходимата подкрепа за развитието на възможности за учене и на
умения за някои от най-критичните сектори, като здравеопазването,
образованието, сигурността, цифровата и зелената икономика.
Отварянето на финансирането за учащи, предприятия и образователни
организации ще позволи на възможно най-голям брой хора и предприятия
да се възползват от предимствата.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Изпълнителният директор на ЕИФ Ален Годар заяви: Инвестициите
в уменията допринасят за растежа, конкурентоспособността и социалното
сближаване. Стартираният днес нов пилотен гаранционен механизъм за
умения и образование предлага на студентите и на предприятията нови
възможности да намерят нужната подкрепа за растеж, като
същевременно разглежда предизвикателствата, свързани с цифровите
промени и прехода към икономика без въглеродни емисии. Като
подобряваме достъпа до възможности за образование и обучение, можем
да подпомогнем развитието на работна сила, способна да се адаптира
по-лесно към променящата се среда, което е дори още по-важно в
настоящите кризисни времена.
В пилотната си фаза механизмът за умения и образование ще
предостави гаранция на ЕС в размер до 50 милиона евро, подкрепена от
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), задействайки
дългово финансиране за проекти в областта на уменията и
образованието в Европа с цел мобилизиране на средства в общ размер
от над 200 милиона евро. Заинтересованите финансиращи институции
или доставчици на образование и обучение могат да кандидатстват, за да
станат финансови посредници и да участват в схемата, като отговорят на
откритата покана за изразяване на интерес(link is external), публикувана
от ЕИФ. Подборът на финансовите посредници се управлява от ЕИФ.
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ЕИФ ще осигури безвъзмездна ограничена гаранция за първа
„загуба“ с определен праг (или насрещна гаранция) на подбрани
финансови посредници, които съставят нови портфейли за дългово
финансиране за студенти и предприятия. Допустимите студенти и
предприятия ще имат достъп до различни видове финансиране
(например заеми, разсрочени плащания, заеми, свързани с доходите и
т.н.) чрез специални финансови посредници, като например финансови
институции, университети и центрове за професионално обучение,
ползващи гаранция от ЕС. В крайна сметка, благодарение на гаранцията
крайните бенефициери ще разполагат с по-лесен достъп до финансиране
и при по-добри условия.
Инициативата ще бъде пилотна през 2020 г., но целта е тя да се
превърне в интегриран европейски финансов инструмент след 2020 г. в
рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—
2027 г.). Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси

също ще предостави подкрепа за изграждане на капацитет, за да
спомогне за насърчаване на пилотната схема.
Контекст
Целта на пилотния гаранционен механизъм за умения и
образование е да подкрепя следните крайни бенефициери:

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Физически лица (студенти и учащи), които искат да продължат да
учат и да усъвършенстват своите умения в академична среда, чрез
професионално обучение, учене през целия живот и други форми на
образование, включително чрез цифрови средства. С пилотния
гаранционен механизъм ще се подкрепя също така мобилността на
студенти и учащи, които следват образователни програми в друга
държава членка, различна от тази, в която пребивават.
Европейски предприятия, които допринасят за тези усилия за
развитие на умения и ги улесняват, като инвестират в подобряване на
набора от умения и в използването на уменията на своите служители.
Това спомага за повишаване на конкурентоспособността и
производителността на предприятието, като същевременно се запазват
работните места.
Европейски организации, които са активни в областта на
развитието на умения, обучението и образованието или разработват
проекти в областта на образованието. Тяхната цел е значителното
подобряване на екосистемата на предлагането на услуги в областта на
образованието, обучението и уменията, включително чрез цифрови
средства. В тази категория са включени и детските градини, услугите в
ранна детска възраст и други подобни организации.
Източник: https://ec.europa.eu/bulgaria/news/eu-launches-new-pilotto-develop-skills-and-education-across-europe_bg
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ДЪРЖАВНА ПОМОЩ: ЕК ОДОБРЯВА СХЕМА В
БЪЛГАРИЯ В РАЗМЕР НА 150 МИЛИОНА ЕВРО ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ
ИЗБУХНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУС
23/04/2020
Европейската комисия одобри за България схема в размер на
150 милиона евро (приблизително 294 милиона лева) в подкрепа на
малките и средни предприятия (МСП) в контекста на избухналата
пандемия от коронавирус.

Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната
помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април
2020 г.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия
Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на
конкуренцията, заяви: Тази схема в размер на 150 милиона евро ще
позволи на България да подкрепи МСП под формата на капиталови и
квазикапиталови инвестиции в размер до 800 000 EUR на дружество. Това
ще помогне на предприятията да посрещнат нуждите си от ликвидност в
тези трудни времена. В тясно сътрудничество с държавите членки
намираме работещи решения за справяне с икономическите последици
от пандемията в съответствие с правилата на ЕС.
Българската мярка
България уведоми Комисията, като се позовава на Временната
рамка, за схема за държавна помощ с прогнозен бюджет в размер на 150
милиона евро (приблизително 294 милиона лева) за подкрепа на
предприятия, засегнати от избухналата пандемия от коронавирус.
Съгласно схемата публичното подпомагане ще бъде под формата
на капиталови и квазикапиталови инвестиции.
Схемата, която ще бъде отворена за МСП, осъществяващи
дейност във всички сектори с някои изключения, определени от България,
има за цел да подобри достъпа до ликвидност на тези предприятия, които
са най-силно засегнати от икономическото въздействие на избухналата
пандемия от коронавирус, като по този начин им се помогне да продължат
дейностите си, да започнат да инвестират и да запазят работните места.
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Комисията установи, че българската схема отговаря на условията,
посочени във Временната рамка. По-конкретно, i) подкрепата няма да
надвишава 800 000 EUR на дружество, както е предвидено във
Временната рамка, ii) собствен капитал и квазикапиталови средства ще
бъдат предоставени само на платежоспособни дружества и iii) помощта
може да бъде предоставена до 31 декември 2020 г.
Поради това Комисията стигна до заключението, че българската
мярка е необходима, целесъобразна и пропорционална за
преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава
членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и с
условията, посочени във Временната рамка.
Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата
на ЕС за държавните помощи.
Контекст
Комисията прие Временна рамка, която позволява на държавите
членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за

държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на
избухналата пандемия от коронавирус. Във Временната рамка, изменена
на 3 април 2020 г., се предвиждат следните видове помощ, които
държавите членки могат да предоставят:

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни
данъчни предимства и авансови плащания до 100 000 евро на
предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански
продукти, 120 000 евро на предприятие с дейност в сектора на
рибарството и аквакултурите и 800 000 евро на предприятие с дейност
във всички останали сектори, за да посрещнат предприятията спешните
си нужди от ликвидност. Държавите членки могат също да отпускат до 800
000 евро в номинална стойност безлихвени заеми на предприятие или
гаранции по заеми, покриващи 100 % от риска, с изключение на
първичното производство на селскостопански продукти и сектора на
рибарството и аквакултурите, за които се прилагат ограничения от
съответно 100 000 евро и 120 000 евро на предприятие.
Държавни гаранции за заеми, взети от предприятия, за да се
гарантира, че банките продължават да отпускат заеми на клиентите,
които се нуждаят от тях. Тези държавни гаранции могат да покрият до 90
% от риска по заеми, за да се помогне на предприятията да покрият
непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции.
Субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти за
предприятията. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да
посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и
инвестициите.
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Предпазни мерки за банките, чрез които държавната помощ
достига до реалната икономика, гарантиращи, че такава помощ се счита
за пряка помощ в полза на клиентите на банките, а не за самите банки, и
осигуряващи насоки за това как да се гарантира минимално нарушаване
на конкуренцията между банките.
Публично застраховане на краткосрочни експортни кредити за
всички държави, без да е необходимо държавата членка да доказва, че
съответната държава временно е „непродаваема“.
Подкрепа за научноизследователската и развойната дейност
(НИРД), свързана с коронавируса, за справяне с настоящата криза в
здравеопазването под формата на преки безвъзмездни средства,
подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства. За
трансгранични проекти за сътрудничество между държави членки може
да се предоставя премия.
Подкрепа за изграждането и модернизирането на съоръжения за
изпитване с цел разработване и изпитване на продукти (в това число
ваксини, апарати за вентилация и предпазно облекло), които са от полза
за справяне с пандемията от коронавируса до етапа на първото

промишлено внедряване. Помощта може да бъде под формата на преки
безвъзмездни средства, данъчни предимства, подлежащи на връщане
авансови средства и гаранции за недопускане на загуби. Предприятията
могат да се възползват от премия, когато техните инвестиции се
подкрепят от повече от една държава членка и когато инвестицията е
приключила в срок от два месеца, след отпускането на помощта.
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Подкрепа за производството на продукти за борба с избухналата
пандемия от коронавирус под формата на преки безвъзмездни средства,
данъчни предимства, подлежащи на връщане авансови средства и
гаранции за недопускане на загуби. Предприятията могат да се
възползват от премия, когато техните инвестиции се подкрепят от повече
от една държава членка и когато инвестицията е приключила в срок от
два месеца, след отпускането на помощта.
Целева подкрепа под формата на отсрочване на плащания на
данъци и/или временно спиране на плащането на социалноосигурителни
вноски за тези сектори, региони или видове предприятия, които са найсилно засегнати от пандемията.
Целева подкрепа под формата на субсидии за заплати на
служителите за предприятията в сектори или региони, които са
пострадали най-много от заразата с коронавируса, и които без нея биха
съкращавали персонал.
Временната рамка дава възможност на държавите членки да
съчетават наличните мерки за подкрепа с изключение на заемите и
гаранциите за един и същ заем и над праговете, предвидени във
Временната рамка. Тя също така дава възможност на държавите членки
да съчетават всички мерки за помощ, предоставени съгласно Временната
рамка, със съществуващите възможности на предприятията да бъде
отпусната помощ de minimis в размер до 25 000 евро за три финансови
години за тези от тях, които извършват дейност в сектора на първичното
производство на селскостопански продукти, 30 000 евро за три финансови
години за предприятия, извършващи дейност в сектора на рибарството и
аквакултурите, и 200 000 евро за три финансови години за предприятия,
осъществяващи дейност във всички останали сектори. Същевременно
държавите членки трябва да се ангажират да избягват прекомерното
натрупване на мерки за подкрепа за едни и същи предприятия, за да
ограничат помощта до действителните им нужди.
Освен това Временната рамка допълва многобройните други
възможности, с които държавите членки вече разполагат, за да смекчат
социално-икономическите последици от избухналата пандемия от
коронавирус, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ.
На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено
„Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите
членки могат да въведат общоприложими промени в полза на

предприятията (напр. отложено плащане на данъци или субсидиране на
работа при непълно работно време във всички сектори), които не попадат
в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да
компенсират предприятията за щети вследствие на избухналата
пандемия от коронавирус и пряко свързани с нея.
Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С
цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази
дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
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Неповерителната версия на решението ще бъде представена под
№ SA.57052 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на
Комисията, посветен на конкуренциятаТърсене на налични преводи за
тази връзкаEN•••, след като евентуалните въпроси, свързани с
поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за
държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в
седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid
Weekly e-News.
Повече информация относно Временната рамка и останалите
действия, предприети от Комисията за справяне с икономическите
последици от пандемията, причинена от коронавируса, може да бъде
намерена тук:
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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