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Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем за 10-те години 

членство на България в ЕС 

 Световен ден на свободата на печата – изявление на Антонио 

Таяни 

 Възходът на икономиката на споделянето 

 Комисията публикува окончателен доклад във връзка с 

отрасловото проучване на електронната търговия 

 Пролетна икономическа прогноза 2017: очаква се стабилен 

растеж 

 България е втора на Евровизия 

 Комисията опростява правилата за публични инвестиции в 

пристанища, летища, култура и най-отдалечените региони 

 Младежката награда “Карл Велики” 2017 отива при полско 

радиошоу за програмата Еразъм+ 

 

 EDIC в действие!   

  ЕДИЦ – Варна участва в младежко състезание по дигитални 

комуникации, социални мрежи и иновативни бизнес решения 

 Отбелязахме 9 май – Деня на Европа 
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Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем 

за 10-те години членство на България в ЕС 
 

 

Тази година се навършват 10 години 

от членството на страната ни в ЕС. В 

тази връзка Центърът за либерални 

стратегии, с подкрепата на 

Представителството на ЕК в България и 

Информационното бюро на ЕП в 

България, подготвиха доклад, който си 

струва да бъде прочетен и анализиран: 

“10 години България в ЕС”. В най-общи 

линии, поради големия обем на доклада, 

ще ви поднесем основните тези в него, а 

цялото четиво можете да намерите на 

http://bit.ly/2r6DBWu . 

Десетте години членство на 

Република България в Европейския 

съюз представляват един от най- 

успешните периоди в българската 

история. Това е второ поредно 

десетилетие (след 1997 г.), в което 

страната се развива без сериозни кризи 

във вътрешнополитически план и в 

сравнително благоприятна 

международна среда. Със своето 

членство в ЕС една бивша 

комунистическа страна получава 

пълноправен и равнопоставен статут с 

27 от най-развитите и утвърдени 

демокрации в света. Това е период на 

икономически растеж и подобряване на 

редица макро- и микроикономически 

показатели, в който българските 

граждани печелят от въвеждането и 

прилагането на политики на ЕС с 

директно влияние върху качеството им 

на живот. Политическите ефекти от 

членството на България в ЕС са оценени 

в сравнителна перспектива с други 

сходни държави, които (все още) не са 

интегрирани, както и със страни без 

ясна перспектива за еврочленство. В 

сравнение със съседни и сравними по 

исторически, демографски и други 

показатели страни, България се 

отличава с по-стабилно демократично 

развитие, като приносът на ЕС в този 

аспект е безспорен. От началото на 90-

те години демократичното развитие на 

страната обаче изостава спрямо това на 

държавите от Централна Европа. 

Обяснение за споменатата тенденция 

обаче би следвало да се търси по-скоро 

в икономическата криза от 2008 г. и 

най-вече – във възхода на 

националпопулизма, който не е пряко 

свързан с ЕС. Основните политически 

партии са сравнително успешно 

интегрирани в европейските партийни 

семейства, което оказва безспорно 

ползотворно влияние върху цялостната 

партийна система. Идеите на 

политическите групи кореспондират с 

опита на европейските партньори, 

подкрепени от трансфер на легитимност 

от авторитетни европейски политици 

към тях. ЕС притежава безспорна 

заслуга и в превръщането на проблема 

за борбата с корупцията и реформата на 

неефективната съдебна система в 

приоритетен въпрос пред българското 

общество. Мониторингът на тези две 

области в рамките на Механизма за 

сътрудничество и проверка (МСП) 

провокира значителни промени в 

законодателството и организацията на 

публичните институции у нас, в т.ч. 

дори конституционни реформи. 

Независимо от редица 

предизвикателства в областта на 

борбата с корупцията и реформата на 

съдебната власт, политическите 

позитиви от членството на България в 

ЕС са неоспорими. Те се изразяват в 

репутационни ползи, цялостна 

стабилизация и подобрение нивото на 

капацитет за справяне с кризи. Ключова 

цел през следващото десетилетие 

представлява ускоряването на 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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наложителните промени, 

приближавайки ни до актуалното 

статукво в останалите страни членки в 

ЕС.  

Членството на България в 

Европейския съюз е пряко обвързано и с 

положителното въздействие върху 

икономическото развитие на страната. В 

периода от стартирането на преговорите 

за членство през 1999 г. до 

присъединяването на страната към ЕС 

през 2007 г., БВП на глава от 

населението по покупателна способност 

нараства от 27% до 40.8% спрямо 

средното равнище за ЕС, а през 2016 г. 

достига 48.1%. Относителното забавяне 

на икономическия растеж спрямо 

предприсъединителния период се дължи 

и на съвпадението на периода на 

членството с голямата рецесия, 

настъпила след глобалната финансова и 

икономическа криза от 2007 г. 

Членството в ЕС способства за 

минимализиране на негативните ефекти 

от рецесията върху икономиката на 

страната, защото след 10 години в ЕС и 

въпреки огромната тежест на световната 

криза, коефициентът на безработица в 

България е по-нисък, отколкото в 

последната година преди членството, а 

производителността на труда про- 

дължава да нараства. Интеграцията на 

българското стопанство в общото 

европейско икономическо пространство 

продължава да се разширява. 

Реализирани бяха видими подобрения в 

разнообразни аспекти на стопанската и 

гражданската инфраструктура в 

страната благодарение на 

финансирането от ЕС. Държавните 

трансфери по линия на европейските 

фондове и на преките плащания от ЕС 

за България бяха значителен фактор за 

положителната стопанска динамика 

през последните 10 години. За този 

период средногодишният нетен 

трансфер от ЕС за България съставлява 

около и над 4% от брутния вътрешен 

продукт на страната. Този приток на 

средства е от макроикономическо 

значение предвид условията на 

неблагоприятна глобална обстановка. 

Според най-амбициозното изследване 

на ефектите от гореспоменатия приток - 

за периода до средата на 2016 г. наличи- 

ето на европейските фондове 

кумулативно може да се систематизира 

в следния порядък: около 12% по-висок 

БВП, повишаване на заетостта с 16 % и 

намаляване на безработицата със 7 

пункта, отколкото техните потен- 

циални стойности при нулеви 

трансфери. Членството на България в 

ЕС оказва влияние и върху двете 

макроикономически политики в 

страната: фискалната и паричната. По 

отношение на фискалната политика 

членството в ЕС има двуяко 

въздействие. От една страна се 

предоставят механизми за 

дисциплиниране на държавния бюджет 

чрез процедурите по свръхдефицит. От 

друга, членството създава опасност 

политическите елити да проявят 

склонност към по-високи бюджетни 

рискове. Данните сочат, че 

регулативните механизми в ЕС по 

отношение на фискалната политика 

действат ефективно в България и 

страната продължава да поддържа 

фискална стабилност. Спрямо 

паричната политика членството в ЕС 

отново притежава водещо значение, 

което се дължи на специфичния режим 

на валутен борд. Именно равноправното 

участие в Европейския съюз определя 

изходната стратегия на паричния режим 

в България, защото задава ясен и 

конкретен изход: влизане в Еврозоната 

и възприемане на еврото като българ- 

ска валута. Членството интензифицира 

доверието в паричния режим на 

България, оттам в националната валута 

и допринася за достигане на 

безпрецедентна за българската история 

монетизация на икономиката. В 

резултат от присъединяването на 

България в ЕС редица български 

бизнеси получиха възможност да се 

интегрират във веригите на добавена 

стойност в рамките на европейското 

производствено пространство. За 

десетилетие участие в структурите на 

Европейския съюз износът от страната 

на високотехнологични продукти и 

услуги от областта на ин- 
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формационните и комуникационните 

технологии е нараснал повече от 

двойно, като спрямо общия износ се 

наблюдава увеличение с приблизи- 

телно 3%. Членството на страната в 

Съюза позволява на българските 

граждани пряко да оползотворяват 

ползи от европейските политики в 

редица сфери. Политиките, ориентирани 

към насърчаване на мобилността, 

увеличават възможностите на 

българските граждани за живот, работа 

и образование във всяка страна-членка 

на ЕС. Солидарността, като водещ 

принцип на Общността, от една страна 

създава предпоставки за изравняване 

стандарта на живот на българските 

граждани спрямо тези на ЕС, а от друга 

– изграждат условия за приобщаването 

на маргинализирани социални групи 

към обществото, образованието и пазара 

на труда. По този начин се повишава 

качеството на живот за българските 

граждани, макар именно този процес да 

се осъществява с най-бавни темпове. В 

коментирания десетгодишен период са 

постигнати значителни подобрения в 

областта на екологичните показатели, 

защитата на потребителите, правата на 

пациентите и социалното равенство. 

Благодарение на европейско 

финансиране българското образование 

1. интегрира деца в риск и деца със 

специални образователни потребности; 

2. разширява шанса на маргинализирани 

социални групи за участие в пазара на 

труда чрез допълнителна квалификация; 

3. способства образователната и научна 

мобилност. Сред най-значимите ползи 

от членството за гражданския сектор се 

нарежда възможността за формиране на 

европейски мрежи от НПО - източник 

на ценна експертиза. Участието в Съюза 

оказва благоприятно влияние и върху 

българската култура – спомага 

популяризирането на родни културни 

продукти на европейско и световно 

ниво през финансиране на преводи, 

участия във фестивали, 

разпространение, общоевропейски 

награди в областта на културата; 

съдейства производството на български 

културни продукти – чрез европейско 

финансиране на филми, медийни 

програми и т.н. Същевременно се 

разширява достъпа на българските 

граждани до култура, а именно чрез 

подкрепа на локални фестивали и 

общоевропейски културни събития като 

„Нощта на музеите“; съдейства 

интегрирането на маргинализирани 

групи през културни практики (напр. 

„Пловдив – европейска столица на 

културата“). България усовява 

пълноценно и предимствата на 

многостранната дипломация, 

предоставяща европейски решения за 

двустранни проблеми и 

предизвикателства. Страната е 

облагодетелствана с достъп не само до 

четирите свободи на Общия пазар, но и 

до Европейското икономическо 

пространство (ЕС + Исландия, 

Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария). В 

контекста на критериите за членство в 

ЕС страната получава възможност да 

отстоява ефективно правата на 

българските малцинства в държавите 

кандидатки. В тази връзка, като 

граждани на ЕС, българските граждани 

получават право на консулска защита и 

дипломатическо съдействие в трети 

страни от представителства на ЕС или 

индивидуални държави членки. В усло- 

вия на изостряне на геополитическото 

противопоставяне в глобален и 

регионален мащаб България се опира на 

водеща дипломатическа роля и 

европейска солидарност при 

отстояването на основни принципи на 

международното право, включително 

правото на ненамеса във вътрешните 

работи и суверенитет спрямо държави 

от региона, демонстриращи стари 

имперски амбиции. Прегледът на 

политическите, икономическите, 

обществените, образователните, 

културните и външнополитически 

ефекти от членството на България в 

Европейския съюз ни позволява убедено 

да заключим, че тези десет години са 

един от най-успешните периоди в 

българската история, допринесли 

съществено за напредъка на страната 

във всяка една от тези области и 

предполагащи висока бъдеща 
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резултатност. За целта са нужни 

активност на българските граждани и 

сътрудничество на европейските 

институции за по-нататъшно 

реформиране на институциите и 

качествено оползотворяване на 

предоставените от членството възмож- 

ности за постигане на трайни, дълбоки и 

видими ползи за българските граждани. 

На фона на безспорните постижения е 

редно да се обърнем към 

фундаменталните ценности на Съюза – 

свобода, уважение към достойнството 

на личността, солидарност и зачитане на 

човешките права. В така желаната от 

българите Европа на една скорост 

пълноценно могат да участват само 

убедените в тези ценности европейски 

граждани. 

Из Доклад “10 години България в ЕС”

 

 

 

Световен ден на свободата на печата – изявление на 

Антонио Таяни 
 

На 3 май официално отбелязахме 

Световния ден на свободата на печата – 

едно основно право, защитавано от 

Европейския съюз. По този повод 

председателя на Европейския парламент 

Антонио Таяни докосна с изявлението 

си всички радетели на европейските 

права и ценности: 

“Истинската демокрация не може да 

съществува без свободата на медиите. 

Като бивш журналист знам, че 

свободата да бъдеш независим в 

работата си е от съществено значение. 

Без тази свобода не може да има 

политически контрол, прозрачност, 

борба с корупцията, добро управление, 

свобода на вземане на решения. 

Ето защо Европейският съюз е най-

силният защитник на това основно 

право по целия свят. 

За съжаление, организацията 

Репортери без граници предупреждава, 

че свободата на медиите е застрашена, 

както никога досега! Според няколко 

доклада журналистите са заплашвани не 

само в държави с авторитарни режими, 

но и в държави, които обикновено се 

считат за демократични. 

В непосредствена близост до нас 

Турция се е превърнала в „най-големия 

затвор за медийната професия в света“. 

Според Стокхолмския център за 

свобода около двеста журналисти са 

били осъдени на затвор и сто и петдесет 

медии са били закрити вследствие на 

миналогодишния опит за преврат. 

Много журналисти са репресирани и 

са в затвора в Китай, Русия, Беларус, 

както и страни от Латинска Америка, 

Африка и Азия. 
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Европейският парламент винаги ще 

защитава тези, които са били 

несправедливо наказани, като осъжда 

всякакви опити за цензура на 

журналисти! 

Ето защо отново призовавам за 

незабавното освобождаване не само на 

германско-турския журналист Дениз 

Юксел, но и на всички, които са 

несправедливо задържани по целия 

свят, вършейки работата си. 

Когато се разглежда свободата на 

печата, трябва да се обърне специално 

внимание на интернет като източник на 

знание, но и като източник на 

безпокойство. Почти половината от 

европейците получават информация за 

новините от социалните медии, което от 

своя страна е довело до твърде лесното 

разпространение на фалшиви новини. 

Нараства и разпространението на 

дезинформация и реч на омразата, 

използвани за насърчаване на 

радикализацията и фундаментализма, 

особено сред младите хора. 

Заедно с журналистите, следващи 

високи етични стандарти, трябва да 

насърчаваме по-голяма отговорност 

сред онлайн платформите. 

Днес трябва да помним и да отдадем 

почит на всички журналисти, които са 

загинали или са били задържани поради 

ангажимента им да предоставят на 

гражданите обективните факти. 

Тяхната свобода е ключът да 

направим света по-добро място. Днес 

искам да знаете, че не сте сами в тази 

битка. Европейският парламент винаги 

ще бъде на ваша страна.” 

 

 

 

 

 

 

 

Възходът на икономиката на споделянето 

 
В Интернет се появяват все повече 

сайтове, свързващи тези, които се 

нуждаят от нещо, с онези, които могат 

да им го доставят. През 2015 г. четирите 

най-големи сектора в Европа на тази 

нова икономика на споделянето са 

реализирали транзакции на стойност 28 

млрд. евро, почти два пъти повече в 

сравнение с 2014 г. Комисията по 

вътрешен пазар на ЕП прие доклад на 3 

май за произтичащите ползи и 

проблеми. 

Всяка една транзакция в този бизнес 

модел включва три страни: 

потребителят, плащащ за услугата; 

доставчикът, който получава приходите; 

и платформата, свързваща двамата 

срещу фиксирана комисиона от размера 

на плащането. 

Една от основните идеи на 

икономиката на споделянето е 

извличането на изгода от активи, които 

не се използват пълноценно. Имате ли 

свободна стая във Вашия дом? Тогава 

можете да я давате под наем от време на 
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време чрез Airbnb. Друга 

характеристика е, че много рядко при 

транзакциите става въпрос за смяна на 

собствеността - обикновено даден актив 

се предлага на заем. 

Не всички сайтове са насочени към 

реализиране на печалби - някои 

използват алтернативни форми на 

заплащане като време или услуги, други 

разчитат просто на доброволния принос 

на ползвателите. Един от най-добрите 

примери е онлайн енциклопедията 

Уикипедия, която от стартирането си 

през 2001 г. се превърна в най-голямата 

съществуваща енциклопедия с 5,4 млн. 

материала на английски език. 

Подобни сайтове са също така 

ефективен начин за организиране на 

местни общности в преследване на 

общи цели. 

Популярността на платформи като 

Uber повдига въпроси относно правата 

на работещите в тях и дали те не са 

възползват от неправомерни 

конкурентни предимства спрямо 

традиционните компании, които 

подлежат на по-строго регулиране. 

Прочетете повече за споровете 

относно социалното отражение на 

новата икономика. 

На всички работещи в икономиката 

на споделянето трябва да бъдат 

гарантирани справедливи условия на 

труд и адекватна защита, посочва 

докладът, приет от комисията по 

вътрешен пазар. 

 Източник: ЕП 

 

 

 
 

 

Комисията публикува окончателен доклад във връзка 

с отрасловото проучване на електронната търговия 

 
  

В окончателния доклад на 

Европейската комисия във връзка с 

отрасловото проучване на електронната 

търговия се посочват търговски 

практики, които могат да ограничат 

конкуренцията. Това позволява на 

Комисията да прилага целенасочено 

антитръстовите правила на ЕС на 

пазарите за електронна търговия и вече 
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подтикна определени дружества да 

преразгледат своите практики. 

Комисар Маргрете Вестегер, която 

отговаря за политиката в областта на 

конкуренцията, заяви: „Дадени 

практики на дружества на пазарите за 

електронна търговия могат да 

ограничават конкуренцията, като 

неоснователно ограничават 

разпространението на продукти в целия 

ЕС. В нашия доклад това се 

потвърждава. Тези ограничения могат 

да стесняват избора на потребителите и 

да са пречка за по-ниски цени онлайн. 

Същевременно отчитаме, че е 

необходимо да се намери баланс между 

интересите на онлайн търговците и на 

традиционните търговци на дребно. 

Всичко това трябва да бъде от полза за 

потребителите. Нашите констатации ни 

помагат за целенасоченото прилагане на 

пазарите за електронна търговия на 

правилата конкуренция на ЕС“. 

Една от основните цели 

на стратегията на Комисията за 

цифровия единен пазар е да се осигури 

по-добър достъп на потребителите и 

предприятията до стоки и услуги. 

Отрасловото проучване допълва 

законодателните предложения на 

Комисията в това отношение. То имаше 

за цел да даде възможност на 

Комисията да установи евентуални 

проблеми за конкуренцията на 

европейските пазари за електронна 

търговия. 

Публикуваният днес доклад съдържа 

окончателните констатации на 

Комисията, като са взети предвид 

коментарите във връзка 

с предварителния доклад от септември 

2016 г.исе потвърждават до голяма 

степен заключенията в него. 

Благодарение на резултатите от 

отрасловото проучване Комисията ще 

може да прилага целенасочено 

антитръстовите правила на ЕС на 

европейските пазари на електронната 

търговия, като това ще включва и 

допълнителни антитръстови 

разследвания. Комисията вече даде ход 

през февруари 2017 г. на три отделни 

разследвания на ценовите практики при 

ваканционното настаняване, 

разпространението на видео игри за 

персонални компютри и битовата 

електроника, които евентуално 

ограничават конкуренцията. 

Освен това отрасловото проучване 

накара някои дружества да преразгледат 

своите търговски практики по собствена 

инициатива. Това може да помогне на 

потребителите да правят по-лесно 

трансгранични покупки и да се 

възползват от по-ниски цени и по-

широк избор на търговци на дребно. 

Комисията е запозната и приветства 

факта, че дружества от шивашката 

промишленост — Манго (собственост 

на Пунто Фа), Ойшо и Пул & Беар (и 

двете собственост на Индитекс), както 

и Дороти Пъркинс и Топман (и двете 

собственост на Аркадия) — а също и от 

други отрасли на търговията на дребно 

(производителят на машини за кафе Де 

Лонги производителят на фотографско 

оборудване Манфрото) са коригирали 

своите практики. 

От съществено значение за 

предприятията при разработването на 

техните стратегии за разпространение в 

ЕС е последователното тълкуване на 

правилата за конкуренция на ЕС във 

връзка с практиките на електронната 

търговия. За да бъде постигнато това, 

Комисията, въз основа на констатациите 

от отрасловото проучване, ще 

задълбочи диалога с националните 

органи за защита на конкуренцията 

в Европейската мрежа по 

конкуренция относно прилагането на 

съответните норми в електронната 

търговия. Засиленото прилагане от 

страна на Комисията ще служи и като 

ориентир за заинтересованите страни 

във връзка с конкретни практики на 

електронната търговия.   

В доклада се потвърждава, че 

разрастването на електронната търговия 

през последното десетилетие, и по-

специално на прозрачността на цените и 

на ценовата конкуренция в този вид 

търговия, е оказало съществено 

въздействие върху стратегиите на 

дружествата за разпространение на 

продуктите и върху поведението на 
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потребителите. В окончателните 

резултати от отрасловото проучване се 

открояват следните пазарни тенденции: 

•                  През последните десет 

години голяма част от производителите 

са решили да продават продуктите си 

пряко на потребителите чрез 

собствени онлайн магазини за продажба 

на дребно, като по този начин се 

конкурират във все по-висока степен 

със своите дистрибутори. 

•                  Засилено използване 

на системи за изключително 

разпространение, в които продуктите 

могат да се продават само от 

предварително подбрани търговци, 

позволява на производителите да 

упражняват по-добър контрол върху 

своите разпространителски мрежи, по-

специално по отношение на качеството 

на разпространението, но също и на 

цените. 

•                  Увеличава се 

използването на договорни 

ограничения с цел по-добър контрол 

върху разпространението на 

продуктите. В зависимост от бизнес 

модела и стратегията ограниченията 

могат да приемат различни форми, като 

например ценови ограничения, забрани 

на пазарната платформа, ограничения за 

използването на инструменти за 

сравняване на цените и изключване от 

разпространителските мрежи на 

участници, които се включват само 

онлайн. 

Някои от тези практики могат да 

бъдат обосновани, например с цел да се 

подобри качеството на 

разпространението на продуктите. 

Други обаче могат да възпрепятстват 

неоправдано потребителите да се 

възползват от по-голям избор и от по-

ниски цени в електронната търговия и 

следователно налагат действия от 

страна на Комисията, за да се гарантира 

спазването на правилата на ЕС за 

конкуренцията. 

Резултатите от отрасловото 

проучване потвърждават, че наличието 

на лицензи от носителите на авторски 

права върху цифрово съдържание е от 

основно значение за доставчиците на 

цифрово съдържание и възлов фактор, 

определящ равнището на конкуренция 

на пазара. 

В доклада се посочват някои 

лицензионни практики, които могат да 

затруднят навлизането на нови онлайн 

бизнес модели и услуги. Всяка оценка 

на такива лицензионни практики 

съгласно правилата за конкуренция на 

ЕС следва обаче да отчита 

характеристиките на отрасъла на 

производство на цифрово съдържание. 

Една от основните констатации на 

отрасловото проучване е, че почти 60 % 

от доставчиците на цифрово 

съдържание, участвали в проучването, 

са се съгласили в договорите с 

притежателите на права да 

осъществяват „блокиране на географски 

принцип“. 

Доставчиците на съдържание могат 

да се прибягват до блокиране на 

географски принцип по обективни 

причини, като например поради 

въпроси, свързани с ДДС, или 

определени правни разпоредби в защита 

на обществения интерес. Комисията 

вече е представила законодателни 

предложения, за да се гарантира, че 

потребителите, които искат да купуват 

продукти и услуги в друга държава от 

ЕС, независимо дали онлайн или лично, 

не са дискриминирани по отношение на 

достъпа до цени, продажби или условия 

на плащане освен ако това е обективно 

обосновано по конкретна причина. 

Комисията също така направи 

предложения за модернизирането на 

правилата на ЕС за авторските права, за 

да се увеличи значително 

трансграничния достъп до аудио-

визуално съдържание онлайн, като 

същевременно се отчита важната роля, 

която играе териториалното използване 

на аудио-визуално съдържание за 

модела на финансиране на европейския 

аудиовизуален сектор. И двете 

предложения в момента са в процес на 

обсъждане с Европейския парламент и 

със Съвета. 

По отношение на блокирането на 

географски принцип правоприлагането 

във връзка с конкуренцията ще трябва 
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да се опира на оценка на всеки 

конкретен случай, която ще включва 

също анализ на възможните основания 

за установените ограничения. 

 Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите 

 

 

 

 

 
 

 

 Пролетна икономическа прогноза 2017: очаква се 

стабилен растеж 
 

Европейската икономика навлезе в 

петата си година на възстановяване, 

което вече обхваща всички държави — 

членки на ЕС. Очаква се това да 

продължи като цяло с постоянни 

темпове през настоящата и следващата 

година. 

Съгласно публикуваната на 11 май 

пролетна прогноза на Европейската 

комисия растежът на БВП на еврозоната 

ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 

2018 г. (в зимната прогноза съответно 

1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в 

общи линии се очаква да остане на 

постоянно равнище от 1,9 % през двете 

години (1,8 % и за двете години в 

зимната прогноза). 

Валдис Домбровскис, заместник-

председател на Комисията, отговарящ 

за еврото и социалния диалог, а също 

така и за финансовата стабилност, 

финансовите услуги и съюза на 

капиталовите пазари, заяви: „Днешната 

икономическа прогноза показва, че 

растежът в ЕС набира скорост, а 

безработицата продължава да намалява. 

При все това картината е много 

различна в различните държави членки, 

като в тези от тях, въвели по-

амбициозни структурни реформи, са 

отчетени по-добри икономически 

показатели. За възстановяване на 

баланса се нуждаем от решителни 

реформи в цяла Европа — от отварянето 

на нашите пазари на стоки и услуги до 

модернизирането на пазара на труда и 

на социалните системи. В епохата на 

демографски и технологични промени 

нашите икономики също трябва да се 

развиват, така че да предлагат повече 

възможности и по-добър стандарт на 

живот за хората.“ 

Пиер Московиси, комисар по 

икономическите и финансовите 

въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз, заяви: „Европа 

навлиза в своята пета последователна 

година на растеж, подпомаган от 

гъвкавата парична политика, 

устойчивото доверие на предприятията 

и потребителите и подобряването на 

световната търговия. Добра новина е и 



 12 

фактът, че високата степен на 

несигурност, която се наблюдаваше 

през изминалите дванадесет месеца, 

изглежда започва да намалява. Но 

възстановяването на заетостта и 

инвестициите в еврозоната продължава 

да бъде неравномерно. Отстраняването 

на причините за това разминаване е 

ключовото предизвикателство, с което 

ние трябва да се справим през идните 

месеци и години.“ 

Очаква се засилване на растежа в 

световен мащаб 

Глобалната икономика набра 

скорост в края на миналата и началото 

на настоящата година, като растежът в 

много държави с развита или бързо 

развиваща се икономика се ускори 

едновременно. Очаква се растежът в 

световен мащаб (с изключение на ЕС) 

да се повиши до 3,7 % тази година и 

3,9 % през 2018 г. спрямо 3,2 % през 

2016 г. (без промяна спрямо зимната 

прогноза), тъй като китайската 

икономика ще остане стабилна в близко 

бъдеще, а възстановяването на цените 

на стоките помага на другите държави с 

бързо развиваща се икономика. 

Перспективата за икономиката на САЩ 

до голяма степен остава без промяна в 

сравнение със зимната прогноза. Като 

цяло не се очаква нетният износ да има 

въздействие върху растежа на БВП на 

еврозоната през 2017 г. и 2018 г. 

Временно засилване на общата 

инфлация 

Инфлацията се повиши значително 

през последните месеци, основно 

поради увеличението на цените на 

петрола. Въпреки това, същинската 

инфлация, която изключва 

нестабилните цени на енергията и 

непреработените хранителни продукти, 

остана относително стабилна и 

значително под своята дългосрочна 

средна стойност. Инфлацията в 

еврозоната се очаква да се повиши от 

0,2 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г., 

преди да се върне отново на равнище от 

1,3 % през 2018 г., когато отмине 

въздействието на растящите цени на 

петрола. 

Инфлацията забавя частното 

потребление; инвестициите остават на 

постоянни равнища 

През 2016 г. частното потребление, 

основният двигател на растежа през 

последните години, нарасна с най-

големи темпове за последните 10 

години, но се очаква да намалее през 

тази година, тъй като инфлацията 

отчасти ограничава засилването на 

покупателната способност на 

домакинствата. През следващата 

година, с очаквания спад на 

инфлацията, частното потребление би 

следвало отново леко да нарасне. 

Очаква се инвестициите да се 

увеличават със сравнително стабилни 

темпове, но да продължат да бъдат 

възпрепятствани от скромните 

перспективи за растеж и 

необходимостта от по-нататъшно 

намаляване на задлъжнялостта в някои 

сектори. Редица фактори подкрепят 

постепенното увеличаване, като 

например повишаващото се равнище на 

оползотворяване на капацитета, 

корпоративната рентабилност и 

привлекателните условия на 

финансиране, включително чрез Плана 

за инвестиции за Европа. 

Спадът на безработицата 

продължава 

Безработицата продължава 

тенденцията си към намаляване, но 

остава висока в много държави. В 

еврозоната се очаква тя да спадне до 

9,4 % през 2017 г. и 8,9 % през 2018 г., 

най-ниското ѝ равнище от началото на 

2009 г. Това се дължи на нарастването 

на вътрешното търсене, структурните 

реформи и други държавни политики, 

които в някои страни насърчават 

активното разкриване на работни места. 

Тенденцията в ЕС като цяло се очаква 

да бъде подобна, като безработицата се 

очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 

7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ 

равнище от края на 2008 г. насам. 

Състоянието на публичните финанси 

се подобрява 

През 2017 г. и 2018 г, както в 

еврозоната, така и в ЕС се очаква 

съотношението на дефицита по 
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консолидирания държавен бюджет към 

БВП и съотношението на брутния дълг 

към БВП да намалеят. По-ниските 

лихвени плащания и задържането на 

заплатите в публичния сектор следва да 

гарантират, че дефицитите продължават 

да намаляват, макар и с по-бавни 

темпове, отколкото през последните 

години. В еврозоната се очаква 

съотношението на дефицита по 

консолидирания държавен бюджет към 

БВП да намалее от 1,5 % от БВП през 

2016 г. до 1,4 % през 2017 г. и 1,3 % 

през 2018 г., докато в ЕС това 

съотношение се очаква да се понижи от 

1,7 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г. 

и 1,5 % през 2018 г. В еврозоната се 

очаква съотношението на брутния дълг 

към БВП да намалее от 91,3 % през 

2016 г. до 90,3 % през 2017 г. и 89,0 % 

през 2018 г., докато в ЕС това 

съотношение се очаква да се понижи от 

85,1 % през 2016 г. до 84,8 % през 

2017 г. и 83,6 % през 2018 г. 

Рисковете, съпътстващи прогнозата, 

са по-балансирани, но остават свързани 

с нейното влошаване 

Несигурността по отношение на 

икономическите перспективи остава 

висока. Като цяло рисковете са по-

балансирани от тези в зимната прогноза, 

но остава възможността за влошаване 

на показателите. Външните рискове са 

свързани например с бъдещата 

икономическа и търговска политика на 

САЩ, както и с геополитическото 

напрежение в по-широк контекст. 

Икономическите реформи в Китай, 

състоянието на банковия сектор в 

Европа и предстоящите преговори с 

Обединеното кралство относно 

излизането на страната от ЕС също се 

считат за възможни рискове за 

влошаване на прогнозата. 

 Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите

 

 
 

България е втора на Евровизия 
 

Българският участник Кристиан 

Костов донесе завидното второ място на 

България в песенния конкурс Евровизия 

с песента си “Beautiful Mess”. Най-

сърдечни поздравления за това 

блестящо изпълнение, което е най-

големият ни успех към момента! 

Португалия спечели песенния 

конкурс, който се проведе в Киев тази 

година, пред 200 милиона зрители от 50 

страни. Българската песен бе поставена 

на второ място сред 25-те участващи от 

националните журита, но също така 

получи втория по численост вот 

на зрителите. 
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Максималният брой 12 

точки песента ни получи от журитата на 

Македония, Норвегия, Естония и 

Беларус. Румънците ни дадоха 10 точки. 

Гърция и Чехия пък дадоха 2 точки. 

Българите дадохме своите максимален 

брой точки на Австрия.  

Молдова и Белгия бяха трети и 

четвърти.  

Това е най-доброто представяне за 

България досега на Евровизия. На 

финала миналата година Поли Генова се 

класира четвърта, а преди 10 години 

Елица и Стунджи взеха петото място.  

 

 
 

 

Комисията опростява правилата за публични 

инвестиции в пристанища, летища, култура и най-

отдалечените региони 
 

Европейската комисия одобри на 17 

май нови правила за държавна помощ, с 

които някои мерки за публична 

подкрепа за пристанища, летища, 

култура и най-отдалечените региони се 

освобождават от предварителен контрол 

на Комисията. Целта е да се улеснят 

публичните инвестиции, насочени към 

създаване на работни места и растеж, 

като в същото време се запази 

конкуренцията. 

Комисар Маргрете Вестегер, която 

отговаря за политиката в областта на 

конкуренцията, заяви: „Искаме да 

гарантираме, че предприятията могат да 

се конкурират при равни условия на 

единния пазар — и искаме да направим 

това по най-ефикасния начин. 

Правилата на ЕС за държавната помощ 

са еднакви за всички държави членки. 

Одобрените днес промени ще спестят на 

държавите членки време и трудности 

при инвестиции в пристанища, летища, 

култура и най-отдалечените региони на 

ЕС, като същевременно ще запазят 

конкуренцията. Те също позволяват на 

Комисията да насочи вниманието си 

към мерките за държавна помощ, които 

оказват най-голямо въздействие върху 

конкуренцията на единния пазар, и да 

действа „мащабно по важните въпроси 

и скромно по маловажните“ в полза на 

всички европейски граждани“. 

Общият регламент за групово 

освобождаване от 2014 г. предостави 

възможност на държавите членки да 

прилагат широк спектър от мерки за 

държавна помощ без предварително 

одобрение от страна на Комисията, тъй 

като е малко вероятно те да нарушат 

конкуренцията. В резултат на това 

около 95 % от мерките за държавна 

помощ, прилагани от държавите членки 

(с общ годишен разход в размер на 

около 28 милиарда евро), понастоящем 

се ползват от освобождаване. Например 

в областта на научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите броят 



 15 

на уведомленията за държавни помощи 

е намалял наполовина от 2014 г. насам 

(вж. Доклад за държавните помощи за 

2016 г.). 

Следа като проведе две обществени 

консултации, Комисията сега включи в 

приложното поле на този регламент 

пристанищата и летищата. 

Що се отнася до летищата, 

държавите членки вече могат да 

извършват публични инвестиции в 

регионални летища, обслужващи до 3 

милиона пътници годишно, при пълна 

правна сигурност и без предварителен 

контрол от страна на Комисията. Това 

ще улесни публичните инвестиции в 

повече от 420 летища в ЕС (през които 

минават близо 13 % от въздушното 

движение). 

Регламентът също така позволява на 

публичните органи да покриват 

оперативните разходи на малките 

летища, обслужващи до 200 000 

пътници годишно. Броят на тези малки 

летища е равен на броя на почти 

половината от всички летища в ЕС, но 

дялът им от въздушното движение е 

само 0,75 %. Докато тези малки летища 

могат да допринесат значително за 

свързаността на съответния регион, 

малко вероятно е те да нарушат 

конкуренцията на единния пазар на ЕС. 

Що се отнася до пристанищата, сега 

държавите членки могат да 

извършват публични инвестиции в 

размер до 150 милиона евро в морски 

пристанища и до 50 милиона евро във 

вътрешни пристанища при пълна правна 

сигурност и без предварителен контрол 

от страна на Комисията. Регламентът 

позволява на публичните органи да 

покриват разходите за драгиране в 

пристанищата и по водните пътища за 

достъп. 

Другата новост, е че в регламента е 

предвидено опростяване в няколко 

други области. По-специално 

Комисията ще разглежда само по–

значителните случаи на държавни 

помощи, свързани с по-висок размер на 

помощ за културни проекти (и само ако 

тези мерки действително представляват 

държавна помощ, което в повечето 

случаи не е така) и 

за многофункционални спортни игрища. 

Комисията също така въведе 

промени в правилата, благодарение на 

които публичните власти ще могат по-

лесно да компенсират предприятията за 

допълнителните разходи, които поемат, 

когато извършват дейност в най-

отдалечените региони на ЕС, като взе 

предвид специфичните 

предизвикателства, пред които са 

изправени тези предприятия, като 

например отдалечеността на регионите 

и зависимостта им от няколко 

търгувани продукта. 

Инициативата има за цел да намали 

административната тежест за 

публичните органи и други 

заинтересовани страни в контекста 

на Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) на ЕС. Инициативата е част от 

усилията на Комисията да съсредоточи 

контрола относно държавната помощ 

върху по-големи случаи, въздействащи 

значително върху конкуренцията на 

единния пазар, като по този начин 

създаде най-голяма полза за 

потребителите. Тя допълва няколко 

инициативи, които Комисията предприе 

през последните две години за 

модернизиране на прилагането на 

разпоредбите за държавната помощ. С 

тези инициативи се цели да се улеснят 

допълнително публичните инвестиции в 

подкрепа на нашите общи цели по 

отношение на работните места и 

растежа, климата, иновациите и 

социалното сближаване. 

Актуализираният регламент 

представлява още един основополагащ 

елемент от последователната работа на 

Комисията „Юнкер“, насочена към 

осигуряване на възможно най-

ефективното и ефикасно прилагане на 

правилата на ЕС за държавна помощ. 

Източник: ЕК - Съобщение за 

медиите
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Младежката награда “Карл Велики” 2017 отива 

при полско радиошоу за програмата Еразъм+ 

 
Полско онлайн радиошоу, 

разясняващо програмата на ЕС за 

студентски обмен „Еразъм“, бе 

отличено с младежката награда „Карл 

Велики“ за 2017 г. Това е онлайн радио 

шоу за студенти, които обмислят 

възможността да се включат в 

програмата „Еразъм“ и да учат известно 

време в чужбина. То се е излъчвало на 

студентското радио Метеор на 

Университета „Адам Мицкевич“ в 

Познан, Полша. Сред гостите са полски 

студенти, които са учили в чужбина, и 

чуждестранни студенти, учещи в 

Полша. Предаванията са посветени на 

практически теми - как да се подадат 

документи, как да се изберат 

дисциплини в университета, какви са 

разликите между университетите, как да 

си намериш жилище и др.  

На второ място бе класиран датският 

проект „Преоткрий Европа“ - събитие, 

насочено към популяризиране на ЕС в 

датския град Олбор. Организаторите 

провеждат през май 2016 г. парад на 

хора от различни националности и 

изграждат мултикултурно селище, за да 

привлекат вниманието на местните хора 

към културното разнообразие в техния 

град. На 9 май пък е отбелязан Денят на 

Европа с дискусии относно бъдещето на 

Европа и улично парти. 

Холандският проект „Ние ли сме 

Европа“ заема третото място. Той 

представлява онлайн мултимедийна 

платформа, която дава възможност на 

младите хора да споделят своите 

истории относно какво означава да си 

европеец. Създателите на сайта вярват, 

че е важно младите хора да допринесат 

за изграждането на ново разбиране за 

Европа. 

Българският проект в надпреварата 

бе уебсайтът Eurofriends, който 

предоставя възможност на млади хора 

да споделят своя опит за пътуването и 

живота в друга страна от ЕС. 

Източник: ЕП
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ЕДИЦ – Варна участва в младежко състезание по 

дигитални комуникации, социални мрежи и 

иновативни бизнес решения 
 

На 04.05.2017 г. в Икономически 

университет Варна, ЕДИЦ - Варна взе 

участие в състезание за млади хора с 

интереси в областите дигитални 

комуникации, социални мрежи и 

иновативни бизнес решения. Целта на 

инициативата бе да събере на едно 

място ученици и професионалисти в 

сферата на маркетинга, които заедно да 

предложат решение на реален казус. 

Състезанието стимулира креативността 

на участниците и тяхното иновативно 

мислене, за да предложат интересни и 

оригинални решения на поставените 

задания. Екипът ни се включи активно в 

подготовката на заданията и 

оценяването на представянето на 

отборите. Бе направено кратко 

представяне на мрежата Европа 

Директно и бяха раздадени 

информационни материали на 

участниците и публиката. Това събитие 

може да се свърже с първия приоритет 

на Комисията за заетост, растеж и 

инвестиции. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Отбелязахме Деня на Европа – 9 май 
 

 

     
 

     
 

 

И тази година Денят на Европа премина с много емоции, игри и детски смях. За 

всеки посетител на щанда ни пред входа на ЕДИЦ – Варна, имаше специална награда, 

информационни материали и поздравления за празника. В останалите дни 

организирахме серия от прояви с децата на Варна, превърнали се вече в традиционни за 

този период на годината - Детска фолклорна магия „Шарена китка”, Демонстрация по 

айкидо и футбол „Дух и воля”, Детска художествена изложба „Вълшебна дъга”, Детски 

танцов празник „Пролетна фиеста”, посещения от варненски училища и създаденият 

към СОУ “Д. Дебелянов” ученически "Евроклуб" с 18 ученици от 8 и 9 клас. С всички 

тях проведохме игри, викторини, а най-отличилите се получиха награди. 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от 

Европейския съюз и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват 
задължително официалните становища на Европейските институции. 

Публикацията се разпространява безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 


