
Европейската комисия предоставя тех-
нически експертни знания на България 
чрез Програмата за подкрепа на струк-
турните реформи за подобряване на 
бизнес средата и насърчаване на пре-
дприемачеството.
Бизнес наръчникът за малки и средни 
предприятия (МСП), публикуван на ин-
тернет страницата на Министерството 
на икономиката, ще позволи на пред-
приятията да търсят информация, да 
имат достъп до законодателство и да се
справят с най-сложните администра-
тивни процедури в България. С новото 
уеб ръководство, предприемачите и в 
частност малките и средни фирми, ще се
възползват от бързия и лесен достъп до 
опростени презентации на голям брой
бизнес регламенти. В същото време, На-
ръчникът ще осигури ползи за всички -
независимо дали те са стартират своята 
дейност сега, опитват се да се разраснат
или искат да прекратят дейността си.
Програмата за подкрепа на структурни-
те реформи предлага специализирани
познания за всички страни от ЕС за осъ-
ществяване на реформи, насърчаващи
растежа. Подкрепата се основава един-
ствено на търсенето и е специално раз-
работена за държавата-членка получа-
тел.
Наръчникът може да бъде намерен на 
сайта на Министерство на икономиката: 
https://www.mi.government.bg/bg/pages/
msp-info-220.html
Източник: Европейска комисия
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Осми хранителен продукт от България 
беше включен от Европейската комисия 
в списъка със защитени наименования 
за произход на Европейския съюз – това 
е Странджанският манов мед. Проду-
ктът „Странджански манов мед“ , нари-
чан още „Maнов мед от Странджа“, е с 
тъмнокафяв цвят и се добива в района 
на Странджа, който е част от мрежата от 
защитени зони в ЕС „Натура 2000“.
Пчеларството отдавна е важен поминък 
в региона, доказателство за което са още
съществуващи тръвни и дънери с пче-
ли, които датират от края на 19 век.

Комисарят по земеделие и развитие на 
селските райони Фил Хоган и комисарят
по цифровата икономика и цифрово-
то общество Мария Габриел връчиха 
официално в Брюксел сертификата за 
вписването на г-н Манол Тодоров, пред-
седател на пчеларско сдружение „Стран-

PloПловдивПловдивБрекЕвропейската комисия подкрепя 
подобряването на бизнес средата

в България

PloПловдивПловдивБрекСтранджанският манов мед
официално е със

защитено наименование
за произход
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единния цифров пазар, вече са факт. Комисар 
Габриел посочи, че много работа предстои, за 
да се пребори Европа с конкуренцията в лице-
то на САЩ и Китай, които инвестират в пъти 
повече в тази област.
Тя посочи 3 основни фактора, за да бъде евро-
пейската стартъп екосистема успешна.
На първо място, Мария Габриел постави ин-
вестициите. В момента американските фон-
дове за рисков капитал влагат 3 пъти повече 
средства, а общо САЩ и Китай държат 75% от 
рисковите капитали.
„Програма Цифрова Европа ще инвестира 9 
милиарда в изкуствен интелект, кибер сигур-
ност, суперкомпютри и цифрови умения. Ев-
ропейският иновационен съвет дава, около 
500 милиона евро за иновации. Целта е да се 
подпомогнат стартъпите, малките компании, 
изследователите и иноваторите, които ще съз-
дават нови идеи и пазари. Допълнително дей-
ността им ще бъде подкрепена от европейския
инвестиционен фонд в размер на 2.1 милиарда 
евро, обяви Мария Габриел.
На второ място, комисарят по цифрова иконо-
мика и общество посочи силата на мрежите да 
свързват стартъпи.
„Аз вярвам в шанса на малката гаражна компа-
ния, която получавайки подкрепа става много 
успешна, ако се свърже в мрежа, има ресурси 
и капитал. Европейската инициатива Startup 
Europe е затова - да помогне на предприемачи-
те да растат, да развиват своите умения и ум-
ножават своя капитал“, каза още тя.
До момента с подкрепата на Стартъп Европа 
са свързани 20 стартъп системи, обединявай-
ки над 3400 бързорастящи компании. За под-
помагане на дейността им, в новата програма 
Цифрова Европа са отделени средства за ци-
фровите иновационни хъбове. Целта заложе-
на от комисаря във всеки регион да има такъв 
хъб.
На трето място, Мария Габриел постави капа-
цитета на стартъпите да създават стойност, ос-
нована на ценности.
„Ние трябва да създадем култура на поема-
не на риск и да я популяризираме, като нещо 

джански манов мед“ и г-жа Елка Божилова, 
представител на Министерството на земедели-
ето, храните и горите на Република България.
Странджанският манов мед ще се присъедини 
към повече от 1445 други продукти, които вече 
са защитени в базата данни.

Източник: Европейска комисия

Българският еврокомисар Мария Габриел 
откри срещата на високо равнище на евро-
пейската стартъп общност в румънския град 
Клуж-Напока. Пред ръководителите на най-
големите стартъп компании, инвеститори, 
институции и журналисти тя представи евро-
пейската визия за развитието на този страте-
гически сектор на икономиката. Европейската 
високотехнологична индустрия расте 5 пъти 
по-бързо от общия ръст на икономиката, по-
сочи еврокомисарят.

„Европейската мечта съществува. Ние я виж-
даме реализирана в много от стратъпите, кои-
то днес са сред нас. Този успех идва от енер-
гията, амбицията и креативността на хората 
в този сектор. Моята роля като комисар е да 
работя за премахване на бариерите и освобож-
даване съзидателната енергия на иноватори-
те“, каза Мария Габриел и даде пример – 28 от 
30 законодателните инициативи, изграждащи 

Стартъпите - основа за развитието
на Европейския съюз
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позитивно. Малките неуспехи са стъпка към 
голям успех. Необходимо е да инвестираме в 
образование и развитие на умения и да сти-
мулираме иновациите“, заключи комисарят по 
цифрова икономика общество, заяви Мария 
Габриел.

Българският еврокомисар приветства актив-
ната работа на двете създадени по време на 
срещата на върха в София мрежи Стартъп Ев-
ропа Западни Балкани (SEEBN) и Стартъп Ев-
ропа Централна и Източна Европа (SECEEN). 
Днес те представиха своите препоръки за по-
ефективното им и успешно развитие. Разши-
ряването на сътрудничеството им ще им по-
могне да растат по-бързо и да имат по-добър 
достъп до натрупания експертен опит, заклю-
чи Мария Габриел.

Източник: Представителство на ЕК в България

Евродепутатите гласуваха за спиране на прак-
тиката за смяна на времето с един час през 
пролетта и есента след 2021 г.
Държавите от ЕС, които ще решат да запазят 
лятното си часово време, трябва да сменят 
часовниците си за последен път в последна-
та неделя на март 2021 г. Страните, които ще 
предпочетат да запазят стандартното (зимно) 
часово време, могат да сменят часовниците си 

за последен път в последната неделя на октом-
ври 2021 г, според проектозакона приет от ев-
родепутатите с 410 гласа „за“, срещу 192 гласа 
„против“ и 51 гласа „въздържал се“
Евродепутатите подкрепиха предложението 
на Комисията за преустановяване на сезона-
та смяна на часово време, но гласуваха това да 
бъде отложено от 2019 г. за 2021 г.
Евродепутатите също искат страните от ЕС и 
Европейската комисия да координирант реше-
нията, за да се гарантира, че установяването на 
лятно часово време в някои страни и на зимно 
часово време в други, няма да възпрепятства 
функционирането на единния пазар.
В случай че Европейската комисия прецени, 
че предвиденият режим по отношение на ча-
совото време може значително и постоянно да 
възпрепятства функционирането на единния 
пазар, може да отложи датата на прилагане на 
директивата с максимум 12 месеца, гласи при-
етият текст.

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „84% 
от европейците ясно заявиха, че не желаят по-
вече да местят стрелките на часовника. Като 
докладчик за групата на ЕНП в комисията по 
вътрешен пазар, аз активно работих за преус-
тановяването на тази практика. Редица проуч-
вания потвърждават, че в дните след смяната 
на времето се увеличават оплакванията от без-
съние и загуба на концентрация, увеличават 
се и пътните и работни инциденти. Ако преди 
години основният аргумент за въвеждането на 
сезонната смяна на времето бе спестяването на 
електрическа енергия, то днес този аргумент е 

Европейския парламент с решение
за смяната на зимно и лятно

часово време
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вече невалиден. Пред здравето, икономически 
аргументи не може да има”.

Момчил Неков (С&Д, България) каза: „Смя-
ната на часовото време оказва влияние на ця-
лостното здравословно състояние. Подкрепям 
преустановяването му, което сигурен съм, ще 
доведе до положителни резултати. Вярвам, че 
правилният подход е за съвместно и коорди-
нирано вземане на решение между държавите-
членки, което ще запази правилното функцио-
ниране на единния пазар. Също призовавам 
националните органи да бъдат добре органи-
зирани и да се вслушват в гласа на широка-
та общественост и всички групи граждани, 
включително подрастващите и работещите”.

Приетият текст е позицията на Парламента 
за преговорите с министрите на ЕС относно 
окончателната редакция на правилата.
Отговаряйки на гражданските инициативи, 
през февруари 2018 г. Парламентът призова 
Комисията да направи оценка на директивата 
относно лятното часово време, и при необхо-

димост, да представи предложение за прераз-
глеждане на директивата.
След оценката, която получи 4,6 млн. отгово-
ра, от които 84% бяха в полза на прекратяване 
на смяната на часовото време, Европейската 
комисия внесе предложение, което сега следва 
да бъде договорено между Парламента и ми-
нистрите на ЕС.
ЕС първоначално създава единен режим за 
лятното часове време през 1980 г., с цел да оси-
гури хармонизиран подход за смяната на часо-
вото време в единния пазар, тъй като дотогава 
националните практики и графици за лятно 
време са се разминавали. Сегашната директи-
ва относно лятното часово време задължава 
страните от ЕС да преминават на лятно часово 
време в последната неделя на март, и обратно 
към стандартно часово време в последната не-
деля на октомври.

Източник: Европейски парламент

При откриването на международната конфе-
ренция посветена на въздействието на изкуст-
вения интелект върху висшето образование, в 
присъствието на министъра на образованието 
Красимир Вълчев, министъра на образование-
то на Малта Еварист Бартоло, представители 
на технологични компании, международни 
експерти, студенти, българският еврокомисар 
Мария Габриел очерта основните предизвика-
телства, пред които се изправя образованието 
в цифровия свят.
Висококачественото образование играе жиз-
неноважна роля за напредъка, растежа и ино-
вациите, а навлизането на изкуствения инте-
лект ще засегне всички аспекти на живота ни, 
каза тя. По думите й успехът в икономическата 
надпревара ще зависи от наличието на висо-
коквалифицирана работна ръка и от това, кой 
ще бъде първи в развитието на изкуствения 
интелект.

 Комисар Мария Габриел:
Изкуственият интелект ще е част

от образованието на бъдещето
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Мария Габриел постави няколко въпроса.
„Как можем да гарантираме, че съвременната 
образователна система върви в крак с цифро-
вата трансформация? Какъв ще бъде най-до-
брият начин за включване на цифровите уме-
ния в учебната програма? На какво трябва да 
учим нашите деца, за да бъдат подготвени да 
работят с технологиите? Но също така голям 
въпрос е какво може да допринесе изкустве-
ният интелект?“

Според еврокомисаря отговорите на тези въ-
проси изискват промяна в начина на препо-
даване и включване на възможностите, които 
технологиите предлагат.
„Тези технологии не трябва и никога няма да 
заменят учителя, но могат да помогнат на уче-
ниците, като ги привлекат към образовател-
ния процес. Живеем във време, когато соци-
алните мрежи се състезават за вниманието на 
младите хора. Технологиите на изкуствения 
интелект могат да променят начина, по който 
те учат и да направят обучението много по-ат-
рактивно за тях“, подчерта Мария Габриел.
Тя заяви, че в съвременния свят има нужда от 
засилване на обучението в цифрови умения.
„Това може да стане чрез решаването на зада-
чи, аналитично и критично мислене, взимане-
то на решения и стимулиране на креативност-
та. Приносът на изкуствения интелект може 
да бъде голям, каза еврокомисарят и допълни, 
че учителите също трябва да бъдат включени 
технологичния процес.
Като част от програма Цифрова Европа сме за-
ложили бюджет от 700 милиона евро, които да 

отидат за придобиването на високи цифрови 
умения в приоритетни области, като изкустве-
ния интелект, киберсигурността и суперком-
пютрите“, посочи Мария Габриел. Над 6 хиля-
ди студенти могат да направят международни 
стажове по програма Цифрова възможност, 
допълни тя.
Европейската комисия инвестира значителни 
средства в областта на изкуствения интелект, 
каза Мария Габриел. Само за периода 2018-
2020г. обемът на отделените средства е нарас-
нал със 70% достигайки 1,5 милиарда евро, 
като от 2020 г. инвестициите ще са по 1 мили-
ард евро на година.
„За да гарантира лидерството си в сферата 
на изкуствения интелект, Европа трябва да 
подкрепи научните изследователи, да създа-
де истински европейски цифрови шампиони. 
Ключово ще е да задържим своите таланти и 
да привлечем нови, които да останат тук“, под-
черта европейският комисар.
Уникалността на европейския подход не е в 
обема на отделените средства за развитие на 
изкуствения интелект, а на развитие на тази 
технология основано на ценности като човеш-
кото достойнство, плурализма, справедли-
востта и запазване на личната неприкоснове-
ност, посочи тя. В центъра на нашата работа 
стоят интересите на гражданите.

„През декември работната група, която работи 
по създаването на етични насоки в областта на 
изкуствения интелект, представи своите пър-
ви идеи. Тези насоки бяха обект на обществено 
обсъждане до 1 февруари и над 500 организа-
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ции участваха в него, давайки идеи и предло-
жения“, каза еврокомисарят. Окончателният 
доклад ще бъде представен от работната група 
в началото на април, като след това етичните 
насоки ще бъдат ежедневно тествани.

Тя призова университетите да се включат в 
Европейския алианс за изкуствен интелект, 
който след юни започва активна работа по из-
работването на предложения касаещи полити-
ките на Съюза в тази област. Висшите учебни
заведения могат да се възползват и от платфор-
мата „Изкуствен интелект по заявка“, в която 
ще бъдат инвестирани 20 млн. евро. Чрез нея 
се подкрепя сътрудничеството между евро-
пейските изследователи и промишлеността в 
областта на изкуствения интелект. Платфор-
мата е част от проекта AI4EU, който обединява
водещи научноизследователски институти, 
малки и средни предприятия и големи компа-
нии от 21 държави.
Марката „Изкуствен интелект“ трябва да се 
превърне в история на общия ни успех, на ин-
ституции, бизнес, изследователи, научна общ-
ност заключи Мария Габриел.
Източник: Представителство на ЕК в България

В сътрудничество с “Kantar public”, Отделът за 
наблюдение на общественото мнение на Пар-
ламента прогнозира разпределението на мес-
тата, пресметнати на базата на намеренията за 
гласуване в отделните държави членки спрямо 
вече съществуващите политически групи.

Тъй като не можем да предскажем бъдещия 
брой и състав на парламентарните политиче-
ски групи, тези прогнози за състава на след-
ващия Европейски парламент са основани на 
структурата на Парламента, чийто мандат из-
тича, и трябва да се възприемат като извадка 
от сегашната политическа ситуация, както е 
представена в проучванията относно намере-
нията за гласуване.

Данните от предишните проучвания, публи-
кувани на 29 март, също са актуализирани с 
преизчисляване на данните от Обединеното 
кралство за улесняване на сравнението с но-
вия сценарий с участието на Обединеното 
кралство в изборите през май месец.
Партиите са разпределени към съществува-
щите политически групи или към Европей-
ска политическа партия, с която са свързани. 
Всички нови политически партии и движения, 
които още не са обявили намеренията си, са 
категоризирани като „други“.

На основата на сегашните намерения за 
гласуване в ЕС28, 751-те места в следващия 
Парламент ще бъдат разпределени по този 
начин.
От 2014 г. насам, на националните сцени са се 
появили нови политически формации, които, 
според сегашните данни от проучванията 
на общественото мнение, са в състояние 
да получат места на следващите избори. 

Европейски избори 24-26 май 2019г.
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Прогнозите за техните места са поставени в 
категория „други“, тъй като те в момента те не 
са част от нито една от политическите групи в 
ЕП и не са членове на Европейска политическа 
партия. Тъй като не можем да предполагаме 
с коя политическа група те ще решат да се 
асоциират след изборите, тази категория е 
разделена поравно от лявата и от дясната 
страна на пленарната зала.
Нито една от анкетите, използвани за 
пресмятането на прогнозираните места, не е 
била поръчвана от Европейския парламент. 
Това са публично достъпни проучвания на 
общественото мнение, публикувани от ясно 
идентифицирани национални институти в 
отделните държави членки. Използвани са 
само анкети от надеждни източници. Подборът 
от анкетите относно намеренията за гласуване 
не е изчерпателен.
Анкети, посветени на намеренията за гласуване 
на Европейските избори, имат предимство 
пред тези за националните избори. Когато са 
налични няколко анкети по време на отчетния 
период за дадена страна, наличните данни от 
проучванията са преизчислени в един среден 
резултат за всяка партия, без прилагане на 
претегляне или допълнителна алгоритмична 
обработка.
Източник: Европейски парламент

Парламентът подкрепи нов закон, който 
забранява пластмасови изделия предназначени 
за еднократна употреба, като чинии, прибори, 
сламки и клечки за уши.
560 евродепутати гласуваха в полза на 
споразумението с министрите на ЕС, срещу 35 
„против“ и 28 „въздържал се“.
Следните продукти ще бъдат забранени в ЕС 
до 2021 г.:
• Прибори за еднократна употреба (вилици, 

ножове, лъжици и пръчици за хранене)
• Пластмасови чинии за еднократна употреба
• Пластмасови сламки

• Изработени от пластмаса клечки за уши
• Пластмасови дръжки за балони
• Оксоразградими пластмаси и съдове 

за храна, както и чашки изработени от 
експандиран полистирен

Държавите членки ще трябва да достигнат 
целта от 90% за събиране на пластмасови 
шишета до 2029 г., като пластмасовите шишета 
трябва да бъдат с поне 25% рециклирано 
съдържание до 2025 г. и 30% до 2030 г.
Споразумението също засилва прилагането 
на принципа „замърсителят плаща“, по-
специално за тютюна, като въвежда 
разширена отговорност за производителя. 
Този нов режим ще се прилага също така за 
риболовните приспособения, като гарантира, 
че производителят, а не рибарите, поема 
разходите за събирането на изгубените в 
морето мрежи.
И накрая, законодателството постановява, 
че етикетирането относно отрицателните 
последици върху околната среда от 
изхвърлянето на пластмасови цигарени 
филтри на улицата, както и за други изделия 
като пластмасови чашки, мокри кърпички 
и хигиенни продукти, трябва да бъде 
задължително.
Момчил Неков (С&Д, България) коментира: 
„Забрана на пластмасови продукти като чинии, 
прибори, клечки за уши и други е стъпка в 
правилната посока. Всеки ден се изпиват близо 
2,5 милиарда напитки, една трета от които се 
продават в чашки за еднократна употреба. Това 
са хиляди тонове отпадъци, които не могат да 
бъдат рециклирани. Забрана за подобни 

Парламентът налага забрана на
пластмаси за еднократна употреба 
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Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната 

информация може да бъде използвана.

отпадъци, освен че намалява отпечатъка 
върху околната среда, създава възможности 
за иновации и стартиращи бизнеси за нови 
продукти. Радвам се, че има и български успех 
в тази насока, а именно чашките „къпфи“, 
изобретени от Младен Джалъзов и Мирослав 
Запрянов - продукт, който се търси и налага и у 
нас, и в чужбина. Алтернативи имат и другите 
продукти - „ядливи“ прибори или клечки 
за уши с дърво, а не пластмаса. Правилата и 
инвестициите са най-добрата предпоставка 
за по-добър живот на идващите поколения 
европейци“.
Според Европейската комисия, повече от 80% 
от отпадъците по плажовете са от пластмаса. 
Посочените продукти в забраната покриват 
70% от всички морски отпадъци. Поради 
бавното си разграждане, пластмасата се 
натрупва в моретата, океаните и плажовете 
в ЕС и по света. Пластмасови остатъци са 
открити в морските обитатели - тюлени, 
китове, морски костенурки и птици, в рибата и 
ракообразните, следователно и в хранителната 
верига на човека.

Източник: Европейски парламент

В средата на април лидерите от ЕС-27 
постигнаха съгласие за отлагане на Брекзит до 
31 октомври 2019 г. Решението им беше взето 
със съгласието на Обединеното кралство.
Председателят на Европейския съвет Доналд 
Туск заяви: “Тази вечер Европейският съвет 
реши да предостави на Обединеното кралство 
гъвкаво удължаване на срока по член 50 до 
31 октомври. Това означава, че Обединеното 
кралство разполага с допълнителни шест 
месеца. В рамките на този срок курсът на 
действие ще зависи изцяло от Обединеното 
кралство. Страната все още може да 
ратифицира Споразумението за оттегляне, 
като в този случай удължаването ще бъде 
прекратено. Обединеното кралство може 
също да преосмисли цялата стратегия за 
Брексит. Това може да доведе до промени 
в Политическата декларация, но не и в 
Споразумението за оттегляне. До края на този 
период Обединеното кралство освен това ще 
има възможността да оттегли нотификацията 
по член 50 и да отмени изцяло Брексит.
Обединеното кралство ще продължи лоялното 
си сътрудничество като пълноправна държава 
членка с всички свои права и като близък 
приятел и надежден съюзник в бъдеще.
Позволете ми да приключа с едно послание към 
нашите британски приятели: това удължаване 
е толкова гъвкаво колкото очаквах, и малко 
по-кратко отколкото очаквах, но все пак 
достатъчно, за да се намери най-доброто 
решение. Моля, не пропилявайте това време.
Източник: Европейски съвет

Брекзит - Споразумението за оттегляне


