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АИКБ ПОЕ ОТ КРИБ РОТАЦИОННОТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА АОБР ЗА 2021 Г.
Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) пое днес от Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 
ротационното председателство на Асоциацията 
на организациите на българските работодатели 
(АОБР) за 2021 година. В съответствие с установената 
ротация изпълнителният директор и член на УС на 
КРИБ Евгений Иванов, упълномощен за целта от 
председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, предаде 
председателството на АОБР за 2021 г. на председателя 
на АИКБ Васил Велев.

Участие в първото за годината заседание на АОБР 
взеха Васил Велев – председател на АИКБ, Радосвет 
Радев –  председател на БСК, Цветан Симеонов – 
председател на БТПП, Евгений Иванов – изпълнителен 
директор на КРИБ, както и експерти от съответните 
организации.

АОБР обединява национално представителните 
работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
Основна цел на организацията е да консолидира, 
балансира и представлява интересите на членовете 
си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите 
работодателски организации, представляват 82 % 
от всички заети у нас, а брутната добавена стойност, 
която произвеждат, е 86 %.

Председателството на АОБР от КРИБ през 2020 г. 
бе отчетено като изключително успешно с оглед 
трудната ситуация, свързана с епидемиологичната 
обстановка, предизвикателствата пред бизнеса, 
породени от COVID-19 и възникването на 
икономическа криза като последствие от пандемията 
и изолацията. Ротационното председателство 
съвпадна и с процеса на подписване на Националното 
тристранно споразумение между правителството 
и социалните партньори, както и с процеса на 
преброяване на национално представителните 

организации на работодателите, което създаде 
допълнителни отговорности пред АОБР. Въпреки 
предизвикателствата, бяха приети рекорден брой 
общи позиции, декларации и становища.

За отчетния период АОБР е изработила и представила 
пред съответните компетентни институции 
69 позиции в защита интересите на бизнеса, 
фокусирани най-вече върху мерките в подкрепа на 
бизнеса в условията на извънредното положение 
и епидемиологичната обстановка, приемането на 
България в ERM II, подготовката и подписването 
на Националното тристранно споразумение 
между правителството и социалните партньори, 
представителството на АОБР в различни държавни и 
международни органи и по въпроси от енергетиката и 
финансовата сфера.

Проведени са над 20 срещи с представители 
на правителството – министър-председател, 
вицепремиери и министри, основно по 
икономическите и социални мерки за преодоляване 
на последиците от кризата с COVID-19 и защита 
интересите на бизнеса. Изготвените становища по 
тема енергетика са пряко свързани с необходимостта 
от реформи в сектора и са в синхрон с приоритетите 
на АОБР. По финансовите въпроси позициите на АОБР 
касаят най-вече присъединяването на България към 
еврозоната, както и становища по законодателството 
в областта. Това бе отчетено от КРИБ, досегашния 
ротационен председател на АОБР.

Участниците в заседанието обсъдиха насоките и 
приоритетите на организацията за настоящата година, 
които след съгласуване и одобрение от членовете 
ще бяха официално представени на традиционната 
пресконференция на АОБР  на 25 януари 2021 г. в 
Пресклуба на БТА.



5ИНФОРМАЦИЯ

Обявите за работа достигат ниските нива от 
първия локдаун през пролетта на 2020 г.
През декември вече отчитаме двуцифрен спад на предложенията за всички отрасли

Започналата през октомври 2020 г. негативна тенденция 
при броя на публикуваните обяви за работа във водещите 
сайтове у нас, засили осезаемо цифровите си (и социални) 
отражения през декември. Редовният месечен анализ на HR 
компанията и кариерен сайт JobTiger отчита с 19% по-малко 
нови предложения за работа спрямо предходния месец 
ноември 2020 г. И цели 44% по-малко обяви за търсене на 
нови служители спрямо декември 2019 г. Така нивото на 
публикуваните предложения достигна отново ниските си 
стойности от пролетта на миналата година – малко след 
началото на коронакризата. 

 

Още миналия месец ви информирахме, че негативната 
тенденция на все по-малко публикувани обяви вече засяга 
всички сектори у нас. За жалост, през декември вече 
отчитаме, че този спад е пораснал до двуцифрен за всички 
отрасли. 

С най-голям спад са обявите в секторите Строителство 
(-28%),  Здравеопазване и фармация (-27%) и Производство 
(-20%). При  останалите отрасли намалението е: Изкуство 
(-17%), Търговия и продажби (-16%), Хотелиерство и 
ресторантьорство (-14%), Маркетинг (-14%), Логистика/ 
транспорт (-14%), Административни дейности (-13%) и 

Счетоводство, одит, финанси (-11%). За втори пореден месец 
има спад и в предложенията за нова работа в сектора ИТ, като 
през декември той е 11%.

Дяловото разпределение на обявите по отрасли се запазва 
почти същото като през предходните 2 месеца. С най-голям 
дял са тези в сектора Търговия и продажби (17%). Поради по-
големия спад в сектора Производство (-20%), за първи път той 
преотстъпва второто място на сектора ИТ (14%) и се нарежда 

след него с 13% дял от общия брой публикувани обяви. 
 
Предложенията за работа във водещите областни градове 
представляват 73% от всички обяви през изминалия 
декември, като почти половината от тях продължават да са 
съсредоточени в София (48%).
 
Броят на обявите в тези градове също е намалял, както 
следва: София (-18%), Пловдив (-18%), Варна (-22%), Бургас 
(-14%), Русе (-20%) и Стара Загора (-23%).
Основната причина за намаленото предлагане на работа 
продължава да е икономическата обстановка в страната, 
повлияна от коронакризата. Има и още един фактор, 
характерен за всеки декември – коледните и новогодишни 
празници, заради които традиционно много работодатели 
спират временно публикуването на обяви за работа.
Прогнозираме, че в началото на новата година тенденцията 
ще се промени и броят на публикуваните обяви ще нарасне, 
като това ще се случи плавно, основно в секторите с водещ 
дял Търговия и продажби, ИТ и Производство.
Екипът на JobTiger  продължава да следи и отразява 
изменението при обявите за работа и през 2021 г.
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОФИС ПАЗАРА ЩЕ 
ЗАПОЧНЕ ПРЕЗ 2021 Г.
• РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЩЕ ДАДЕ СТИМУЛ НА СЕГМЕНТА НА СПОДЕЛЕНИТЕ ОФИС 
ПЛОЩИ
• РИТЕЙЛ ПАРКОВЕТЕ И ЛОГИСТИЧНИТЕ БАЗИ СА ВЪВ ФОКУСА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ И 
ИНВЕСТИТОРИ

Пазарът на бизнес имоти посреща 2021 година с очакване 
на първи знаци за възстановяване на глобалната и местните 
икономики и за постепенно съвземане на пазара на бизнес 
имоти, обобщават от консултантската компания Cushman & 
Wakefield Forton. Очакванията на консултантите са за трайни 
промени в начина, по който оперират най-засегнатите от 
коронавирус кризата сектори, като търговски площи, хотели 
и офис площи.
“Отминаващата 2020 година беше белязана от изключителни 
колебания на пазара на бизнес имоти, както и с 
взаимно противоречащи си тенденции. От една страна 
икономическият спад, вълните на затваряне и силно 
ограничените пътувания имаха негативен ефект върху почти 
всички сегменти от пазара, от друга страна положителните 
новини около ваксините дават надежда за положителен 
обрат през следващата година“, коментира Михаела Лашова, 
управляващ партньор на Cushman & Wakefield Forton.  
Според нея в условията на продължаващо разпространение 
на COVID-19 и на новините за нов щам на вируса всяка 
прогноза, дори в краткосрочен план, е с голяма доза 
условност. Независимо от това обаче явления, като работата 
от къщи и пренасянето на пазаруване, срещи и забавления 
в онлайн пространството вече имат сериозен ефект върху 
редица индустрии и сегменти от пазара на имоти.

ОФИС ПЛОЩИ
Макар и офис сградите да не бяха принудително затворени, 
кризата с коронавируса доведе до трайни промени в сектора. 
Най-значимата от тях бе нарастващият дял на работата 
от къщи и замразяването на плановете за релокации и 
разширения на редица компании. Според глобалния 
партньор на Forton – Cushman & Wakefield, в по-дългосрочен 
план този тренд ще прерасне в работа от всякъде, а много 
компании ще заложат на екосистема от работни площи, 
включваща централен и изнесени офиси, дома, споделени 
офиси и др. Прогнозите са това да даде стимул за развитие на 
споделени офис пространства, както самостоятелно, така и 
като част от концепциите на големи офис проекти.  
“Нашите допитвания до собственици на офис сгради и 
ключови наематели показаха, че под 30% от служителите 
работят от офиса през последните месеци. Не очакваме това 
да се промени през зимния сезон, особено предвид новата 
вълна на затваряне на редица пазари. От пролетта нататък 
обаче очакваме постепенно завръщане на служителите на 
работните им места, което ще доведе и до по-голяма яснота за 
бизнеса от какви площи има нужда. Естествено, с уговорката 
процесът на ваксинация да е успешен и да няма нови 
негативни развития за пазара“, прогнозира Йордан Кръстев, 

мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Според него в близките тримесечия ще сме свидетели на 
продължаващ ръст на свободните площи в резултат от 
освобождаването на офиси и завършването на нови сгради. 
В допълнение стремежът за преотдаване на неизползвани 
квадратури от някои компании ще доведе до скрита 
незаетост на пазара. Това обаче едва ли ще доведе до 
сериозен дисбаланс между търсене и предлагане, тъй като 
завършването на някои проекти се забавя, а нови за момента 
не се започват. Показателен е фактът, че завършените през 
2020 г. офис сгради са с общо под 90,000 кв.м отдаваема площ 
при заявени в началото на годината значително по-големи 
обеми. 
„Ключово за развитието на пазара ще е връщането към 
икономически ръст и възстановяването на бизнеса на 
наемателите. Работата от къщи е устойчив тренд, но офисната 
култура, социалният елемент и екипната работа осигуряват 
растеж на бизнеса. Случи ли се това, много компании отново 
ще се нуждаят от разширения площите“, допълни Йордан 
Кръстев.  

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
Затварянето на моловете като част от противоепидемичните 
мерки доведе до цялостна промяна на пазара на търговски 
площи. От една страна много търговци акцентираха върху 
онлайн продажбите, от друга – по-гъвкави формати като 
ритейл парковете влязоха в полезрението на предприемачи 
и инвеститори.
“Интересът към ритейл парковете не е нов. Дадохме 
индикация за него още миналата година, когато много 
търговци и дивелъпъри ги припознаваха като платформа за 
навлизане в по-малки населени места. Коронавирусът обаче 
добави нов акцент към този сегмент от пазара – развитието 
на проекти без закрити общи части, с директен достъп до 
магазините“, посочи Иван Граматиков, мениджър „Търговски 
площи“ в Cushman & Wakefield Forton.
Според него тези проекти ще останат в полезрението на 
купувачите заради безопасността, на търговците – заради по-
малкия риск от затваряне на обектите им, на инвеститорите 
– заради стабилните приходи и доходност. По данни на 
Cushman & Wakefield Forton към края на 2020 г. в страната 
работят ритейл паркове с обща отдаваема площ над 170,000 
кв. м, а нови проекти са в строеж.
Въпреки двете вълни на затваряне, сегментът на моловете 
също се справя добре. Нивата на свободни площи обаче 
нарастват, тъй като някои търговци затвориха част от 
магазините си, а други временно спряха експанзията си. Към 
есента на 2020 г. делът на незаетите площи в софийските 
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молове е около 9%. След тримесечия на плавен ръст, през 
пролетта на 2020 г. наемите в търговските центрове в София 
отбелязаха лек спад до 36 евро/кв. м, но остават стабилни 
към края на годината. В ритейл парковете цените са без 
промяна, като за София се движат в рамките на 8-10 евро/ 
кв.м.

ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ
Сегментът на логистичните площи е сред по-приспособимите 
в коронавирус кризата. Двигател е ръстът на онлайн 
търговията и нуждата от по-големи складови наличности. 
Това води до засилено търсене на логистични площи под 
наем и развитие на собствени проекти в София, като най-
голям пазар и разпределителен хъб. 
“Пазарът на логистични площи е устойчив – с нарастващо 
предлагане на първокласни площи под наем в строеж и 
трайно нисък дял на свободни площи от общото предлагане. 
Очаквам балансът между търсене и предлагане да се запази 
и през следващата година“, коментира Жоро Ангелов, 
мениджър „Индустриални имоти и развитие на парцели“ в 
Cushman & Wakefield Forton.
Добрите перспективи пред сегмента на логистиката и 
производствата доведоха и до активен пазар на строителни 
парцели. Навлизането на нови компании, развиващи 
логистични проекти, както и активността от страна на 
вече опериращите такива на пазара се очаква да доведат 
до траен ръст в предлагането на площи за складиране и 
обработка на товари. В същото време редица търговски 
и логистични компании започнаха проекти за собствени 
нужди, специализирани, фармацевтични, автоматизирани 
складове и строителство по поръчка. Очакванията са това да 
задържи високи обемите на ново строителство в сегмента, 
които за София варират между 160,000 и 240,000 кв. м през 
последните две години. В логистичните паркове около 
столицата наемните цени са без промяна и се движат в 
рамките на 4.2-4.5 евро/кв. м. 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПАЗАР
Пазарът на инвестиционни имоти мина през забавяне 
през 2020 г. Много купувачи, особено чуждестранни 
инвестиционни фондове, временно се отдръпнаха 
заради опасения от слаба ликвидност и неяснотите около 
генерираните приходи и пазарната цена на активите. 
Наличието на свободен ресурс, задържането на лихвените 
нива и заявките за възстановяване на икономиката обаче са 
предпоставка за активизиране на пазара през 2021 г.
“Наблюдаваме интерес основно от български инвеститори, 
които познават добре пазара и биха вложили пари дори 
в проекти с по-дългосрочен хоризонт на развитие. Това 
обещава добра реализация на имоти с потенциал за 
добавена стойност, при които има реалистични очаквания за 
цена от продавачите, отчитайки средносрочната несигурност 
на пазара. Потенциал за сделки има в офис сегмента и 
ваканционните имоти, както и за терени с потенциал за 
комплексно развитие“, обобщи Явор Костов, мениджър 
„Капиталови пазари“ в Cushman & Wakefield Forton.
Наблюдава се и интерес към придобиване на складови и 
логистични проекти, но за момента сделките на този пазар 

са единични, предвид разминаванията в цените между 
продавачи и купувачи.   
Прогнозите за 2021 г. са сегменти, като ритейл парковете 
и логистичните бази, които показват стабилно развитие в 
кризата, да останат във фокуса на инвеститорите в бизнес 
имоти. Активен пазар се очертава и за малки офис сгради с 
отлична локация и дългосрочни договори за наем в София.
Според Явор Костов отличителен тренд за годината ще е 
излизането на пазара на имоти, които не са били за продан 
досега. Причината е преосмислянето на инвестиционните 
стратегии на някои собственици, които ще предпочетат да се 
разделят с активи без ключово значение за бизнеса им.
Доходността във всички сегменти на пазара се очаква да 
остане стабилна. За първокласни търговски центрове в 
София тя се движи около 7.5%, за първокласни офис сгради – 
около 7.75%, а за модерни логистични бази – около 8%. 

В България Forton е лидер в предоставянето на услуги за 
бизнес имоти за инвеститори, корпоративни клиенти и 
банки Компанията е стратегически партньор на глобалната 
консултантска компания Cushman & Wakefield и част от 
Реалто Груп, която обединява агентски и консултантски 
компании в сферата на недвижимите имоти с над 
25-годишен опит. Групата включва утвърдени и добре 
познати имена в сектора - Адрес, Имотека, Unique Estates и 
Credit Center. Forton предлага решения от начало до край 
за проекти за офис, търговски и логистични центрове, 
хотели, курорти, жилищни комплекси, специализирани 
имоти и проекти. Експертите й могат да помогнат с 
инвестиционно планиране и консултиране, отдаване под 
наем и наемане на офис, търговски или индустриални 
площи, продажби и придобивания, бизнес консултиране, 
оценки на имоти, проектен мениджмънт и управление на 
активи. Като регулирана от Royal Institution of Chartered 
Surveyors компания Forton работи по най-високите 
международни стандарти за услуги, свързани с недвижими 
имоти. Партньорството с Cushman & Wakefield позволява 
на компанията да служи като двупосочна връзка между 
българската и глобалната икономика.
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) е водеща консултантска 
компания за услуги, свързани с бизнес имоти в глобален 
мащаб. Тя консултира и представлява клиенти във всички 
аспекти на ползването и инвестициите в имоти и се е 
установила на ключови позиции в основните пазари 
по света, както показва и честото й участие в много от 
най-значителните договори за наем на имоти, продажби 
и мандати за управление. Създадена през 1917 г., след 
обединението с DTZ тя има офиси в 70 страни и повече от 
51 хиляди служители. Предлага пълния спектър от услуги 
за всички видове имоти, включително отдаване и наемане, 
продажби и придобивания, дългово и структурирано 
финансиране, корпоративно финансиране и инвестиционно 
банкиране, корпоративни услуги, управление на имоти, 
управление и поддръжка на сгради и съоръжения, 
проект мениджмънт, консултиране и оценки. През 2018 г. 
компанията е реализирала приходи от $8.2 млрд. За повече 
информация посетете сайта www.cushmanwakefield.com или 
следвайте компанията @CushWake в Twitter.
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Посещение на Н.пр. посланикът на Република 
Казахстан Темиртай Избастин в Техническия 
университет -  София
Н.пр. извънредният и пълномощен посланик 
на Република Казахстан в Република България 
Темиртай Избастин се срещна с ректора на 
Техническия университет – София, проф. дн инж. 
Иван Кралов,

На срещата бяха обсъдени двустранните връзки 
между Казахстан и България в областта на висшето 
образование и научните изследвания. Посланик 
Темиртай Избастин връчи почетен медал на ректора 
на Техническия университет – София по повод 175–
та годишнина от рождението на Абай Кунанбаев 
– казахски поет, философ, писател, композитор, 
мислител и обществен деец, основоположник на 
казахската класическа литература и съвременния 
казахски език. Проф. дн инж. Иван Кралов благодари 

за оказаната висока чест и подари на Н.пр. 
Темиртай Избастин почетна значка на Техническия 
университет - София. Той подчерта, че връзките 
между Техническия университет - София и Казахския 
хуманитарно-юридически иновационен университет 
успешно се реализират чрез създадения Българо-
казахски център за обмен на научно-техническа 
информация и изучаване на казахски език. Центърът 
функционира от две години на територията  на ТУ – 
София и дава значителен принос за развитието на 
приятелските отношения между двата народа. 

Двамата посетиха центъра, където Н.пр. Темиртай 
Избастин подари портрет на Абай Кунанбаев, книги 
с негово творчество, като едната е издадена на 
български език и юбилейна  пощенска марка с лика 
на твореца. 

Посланикът на Казахстан изрази задоволство от 
успешното функциониране на Казахския център 
и своята надежда, че след края на извънредната 
обстановка в света, центърът ще заработи още 
по-интензивно. Ректорът Иван Кралов увери, че 
Техническият университет – София винаги е отворен 
за науката, националната култура и изкуство на 
Казахстан и ще бъде  средище за обмен на идеи.
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Лидерите в индустрията подкрепят 
TIMTOS Hybrid 2021
Първото в света хибридно изложение за металообработващи 
машини след избухването на пандемията, Международното 
машиностроително изложение в Тайпе (TIMTOS 2021), 
15 - 20 март, започна финалното си отброяване. За да 
могат специалистите да получат повече  информация 
за изложението, организаторите Тайвански съвет за 
развитие на външната търговия (TAITRA) и Тайванската 
асоциация на машиностроителната индустрия (TAMI) 
проведоха международна пресконференция, ръководена от 
изпълнителния директор г-н Джеймс Хуанг на 20 януари.

Топ мениджърите от машиностроителната индустрия, 
председатели на Fair Friend, Hiwin и Chin Fong, разговаряха 
онлайн чрез панела на главния изпълнителен директор на 
тема „Преструктуриране на индустрията за интелигентни 
машини в пост-пандемичната ера“ с председателя на TAITRA 
г-н Джеймс Хуанг и председателя на TAMI Pa-Hsi Ko. Всички те 
потвърдиха, че осъществяването на TIMTOS в крайна сметка 
ще бъде от голямо значение за световната машиностроителна 
индустрия и ще повиши доверието в тайванската, която 
претърпя спад през първата половина и се възстанови през 
втората половина на миналата година.

Председателят на TAITRA г-н Джеймс Хуанг заяви, че 
постиженията на Тайван в превенцията на пандемията са 
привлекли вниманието на световната общност, особено 
впечатление са направили устойчивостта и гъвкавостта, 
проявени от тайванските производители по време на 
пандемията, което се е оказало повратна точка в нейното 
овладяване. Председателят Хуанг добави, че в TIMTOS 
безпрецедентните промени на пазара и нарастващото 
търсене на технологично развитие допринасят за 
индустриалната трансформация и ще се видят в редица нови 
продукти, разработени от изложителите на TIMTOS.

Председателят на TAMI Pa-Hsi Ko също посочи, че тайванската 
превенция на пандемията е ключът към привличането на 

водещи производители от страната и чужбина към TIMTOS. 
Тази година са включени не само местни производители 
като Fair Friend, Victor Taichung, YCM, Dah Lih, Hiwin, Syntec и 
LNC, но и чуждестранни производители, DMG MORI, FANUC, 
MAZAK, TRUMPF и Siemens. Изложението определено е 
важна платформа за демонстриране на постиженията 
на тайванската интелигентна техника и интелигентно 
производство.

 В допълнение, организаторите подробно описаха как TIMTOS 
Hybrid може да осигури на посетителите преживяване 
извън ограниченията на времето и пространството и 
как управлението на мястото за онлайн посетители като 
платформа, която помага на изложителите и посетителите да 
реализират бизнес възможностите, като се свързват помежду 
си онлайн .

 Индустриалците и специалистите по целия свят насочват 
вниманието си към TIMTOS, който ще се проведе през март на 
фона на пандемията. 

За актуална информация посетете www.timtos.com.tw и 
социалните мрежи.
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Логично Продължение
Преди няколко години ISCAR стартира уникална и 
иновативна продуктова линия LOGIQ - кампания, която 
донесе нови серии режещи инструменти на световния 
пазар. Тези линии са предназначени за справяне 
с предизвикателствата в металообработващата 
индустрия, от увеличаване на производителността до 
намиране на рентабилни инструменти със сменяеми 
пластини алтернативи на монолитните твърдосплавни 
такива с малък диаметър.

Днес ISCAR представя NEOLOGIQ, логично продължение 
на предишната кампания, състояща се от цяла гама 
от модерни продукти и технологични решения за 
металорежещи инструменти - квантов скок в сферата.

Какви са основните цели на NEO продуктовите линии?

ISCAR вярва, че NEOLOGIQ дава отговори на 
типични въпроси, с които се сблъсква съвременната 
металообработка днес поради най-новите промени 
в технологиите. Днес ние сме свидетели на сериозни 
сътресения с отекващи  последици за производството.

Нов курс насочен към електрически и хибридни 
автомобили ще доведе до постепенно отказване от 
традиционните автомобили с двигател с вътрешно горене 
и от много части, които трябва да бъдат обработени.

Нарастването на точни методи за оформяне на метали, 
като прецизно леене, прецизно коване и 3D печат, 
които всички могат да оформят част, която е много 
близка до крайния й профил, значително намалява 

запаса, който традиционно е предназначен за процеси 
на отстраняване на стружки. Логичен резултат от 
това е значително намаленият дял на обработващите 
операции в част от производствения цикъл и тази 
тенденция е вече забележима на пазара днес. Означава 
ли това, че няколко добри металообработващи цеха, 
фабрики или дори цели клонове ще се откажат от 
обработката? Разбира се, че не, но изискванията за 
машинни операции в инженерните процеси ще бъдат 
променени. Ролята на производителното и точно рязане 
с малка прибавка при високи скорости и подавания 
значително ще се увеличи, а металообработващата 
промишленост ще изисква широка гама от подходящи 
инструменти, които се очаква да бъдат по-прецизни и 
трайни.

Дигитализираното производство, което е продиктувано 
от импулса на ИНДУСТРИЯ 4.0, има собствено 
търсене и очаква ново ниво на интелект за режещи 
инструменти, което да бъде подходящо за интелигентно 
производство.

При подготовката за предстоящите промени ISCAR 
разглежда NEOLOGIQ като следващата логична стъпка 
към режещия инструмент за интелигентната фабрика. 
„Обработка без граници“ е мотото на продуктите на 
ISCAR NEOLOGIQ.

Как да прекрачим обичайните граници на рязане на 
метал? Кратък преглед на някои от новите продукти ще 
ви помогне да разберете как това се разглежда от ISCAR.

Логично Фрезоване
Фрезоването с високо подаване (HFM), наричано 
още бързо фрезоване, се счита за често използван 
ефективен метод за груба обработка както на сложни, 
така и на равни повърхности. ISCAR разполага с 
изключително широка гама от HFM продукти, за да 
отговори на изискванията на клиента. Въпреки това 
дори в тази ниша от продукти има място за нови 
иновации.

LOGIQ4FEED, семейство фрези за работа с високо 
подаване, носещи пластини със специфична форма, 
беше обогатено от нови инструменти с по-големи 
размери на пластините. Тези нови инструменти имат 
няколко функции, които значително подобряват 
производителността при фрезоване с високо подаване, 
особено при обработка на големи кухини и джобове в 
стоманени детайли.

Друг продукт на HFM, който предоставя на клиента 
разумно решение за спестяване на разходи, е 
NEOFEED - семейство фрези с квадратни, двустранни 
пластини. Тази пластина има 8 режещи ръба и гнездо 
тип лястовича опашка, което осигурява надеждно [Fig. 1]  NEOFEED фреза за високо подаване с икономична пластина с 8 

режещи ръба.
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максимално персонализиран за конкретно приложение. 
Опашките на борщангите могат да бъдат цилиндрични, 
квадратни или с многоъгълна конусна връзка в 
съответствие със стандарт ISO 26623.

Говорейки за нови стругови продукти, човек не може 
да подмине пластината XNMG. Това е благоприятна 
комбинация от две известни ISO ромбични форми на 
пластини: CNMG и DNMG пластини с 80 ° и 55 °, ъгли. 
Тази интелигентна интеграция доведе до XNMG 70°-ва 
пластина, която се отличава с подобрена геометрия 
на режещия ръб -по-освободен в сравнение с CNMG, 
и по-подсилен спрямо DNMG. Предимствата на новата 
пластини са видими в ефективните приложения за 
многопосочно струговане. Предлагат се и касетите, 
носещи пластина XNMG, които са предназначени за 
монтиране на устройства NEOMODU.

Конкурентно Отрязване
ISCAR започна лидерството само с инструменти за 
отрязване. Ето защо всяка иновация на компанията в 
отрезните инструменти придобива специален интерес.

Адаптери и държачи заемат видно място сред отрезните 
инструменти на ISCAR NEOLOGIQ. Концепцията на 
семейството LOGIQFGRIP се основава на адаптер с 4 
гнезда, който е закрепен в подсилен блок държач. 
Високата стабилност на такава сглобка в комбинация 
с опция за вътрешно подаване на охлаждаща течност 
с високо налягане (HPC) улеснява производителното 
рязане с изключително високи скорости на подаване.

При отрезни операции една от тайните на успеха е 
добре насоченото охлаждане под високо налягане. 
Ако адаптерът няма HPC канали, монтирането на 

монтиране, за да издържа на големи натоварвания, за 
да позволи по-високи режими на рязане и повишена 
производителност.

Напредъкът в 5-осната обработка и CAD / CAM 
системите отваря нови хоризонти за обработка на 
3D повърхности с помощта на фрезите тип barrel 
– с режещ ръб във формата на радиус. Въпреки че 
такива монолитни твърдосплавни фрези все още не 
са често срещани в металообработващата индустрия, 
усъвършенстваните точни методи за оформяне на 
метали драстично ще увеличат търсенето на този вид 
фрези. Следователно разработването на ефективни 
фрези „barrel“ е един от най-важните приоритети на 
ISCAR. В продуктовата гама NEOLOGIQ тези фрези 
са представени от две конфигурации: монолитен 
твърдосплавен дизайн и сменяема твърдосплавна 
глава MULTI-MASTER. Комбинирането на предимствата 
на MULTI-MASTER с прецизния профил на фрезата 
barrel ще доведе до икономически ефективно и 
устойчиво решение за финишно обработване на сложни 
повърхности чрез фрезоване с минимална прибавка.

Интелигентно Струговане
При вътрешно струговане борщангата е основният 
фактор за стабилността на процеса. Голямото 
съотношение на надвеса на борщангата към диаметъра 
й води до деформация и вибрации на инструмента; и е 
основната пречка за точността на обработка и доброто 
качество  на повърхнината. WHISPERLINE, семейство 
антивибрационни борщанги, е разработено, за да 
надхвърли тези граници. Тези борщанги имат специално 
проектиран абсорбатор и механизъм за намаляване на 
вибрациите, който позволява стабилно рязане с надвес 
до 14 пъти диаметъра.

Щангите WHISPERLINE са важни елементи от новата 
универсална модулна система NEOMODU, осигуряваща 
богато разнообразие от опции за сглобяване на 
струговите инструменти. Комбинацията от различни 
системни блокове като държачи, антивибрационни 
капсули и сменяеми глави със сменяеми твърдосплавни 
пластини водят до сглобяване на инструмент, който е 

[Fig. 2] Антивибрационни борщанги WHISPERLINE позволяват стабилно 
рязане при дължина до 14 пъти диаметъра. 

[Fig. 3] JETCROWN аксесоара осигурява насочено охлаждане под високо 
налягане и максимизира процеса на отрязване. 
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специално проектиран аксесоар изтласква границите 
на приложение и позволява ефективен насочен поток 
на охлаждащата течност към активния режещ ръб на 
пластината.

Нарастващите възможности на съвременните 
многофункционални машини и центрове за струговане 
разшириха общите граници на стратегиите за рязане. 
По-специално те донесоха метода за ефективно 
завъртане по оста Y. В немалко случаи това е достойна 
алтернатива на традиционната обработка по оста 
X. При завъртане по оста Y разпределянето на 
компонентите на силата на рязане е по-благоприятно 
и основното натоварване е насочено към държача. 
Процесът на рязане става по-стабилен и това улеснява 
увеличаването на режимите на рязане за подобряване 
на производителността. Следователно осигуряването на 
подходящи режещи инструменти за операции по оста Y 
е една от централните точки на NEOLOGIQ.

LOGIQYGRIP, нова модулна система за отрязване по 
оста Y, позволява безвибрационна обработка с висока 
ефективност. Широка гама от сменяеми TAGPAD-T 
адаптери за пластини гарантира изключителната 
гъвкавост на системата.

Ефикасно Пробиване
Една от най-впечатляващите продуктови линии, 
представени в кампанията LOGIQ, е LOGIQCHAM, 
семейство свредла със сменяеми твърдосплавни глави 
и три режещи ръба, осигуряващи ефективен инструмент 

за значително увеличаване на производителността при 
дълбочини на пробиване до пет пъти диаметъра на 
свредлото.

При пробиването, особено при пробиването на 
дълбоки отвори, ефикасната евакуация на стружки е 
изключително важна. Не е достатъчно да се оптимизира 
управлението на стружките чрез усъвършенстван 
дизайн на геометрията на главата. Формата на 
винтовия канал трябва да осигурява безпроблемен 
поток на стружките. Несъмнено необходимостта от 
изработването на три винтови канала отслабва тялото: 
при сравняване на свредло с две спирални винтови 
линии със същия диаметър, тялото с три такива е по-
малко стабилно. Когато дълбочината нараства, могат 
да възникнат надлъжни вибрации и това намалява 
трайността на инструмента и влияе неблагоприятно 
върху точността и грапавостта на обработения отвор. 
Именно намаляването на стабилността определя 
бариерата за дълбочината на пробиване и я ограничава 
до максимум пет пъти диаметъра.

Новият дизайн на корпуса на свредлото с три винтови 
канала се основава на променлив ъгъл на спиралата. 
Подобна концепция значително подобрява динамичното 
поведение на свредлото и води до разширяване на 
границите на дълбочината на пробиване: максималната 
дълбочина вече може да достигне осем пъти диаметъра.

Общността в металообработването е изправена пред 
нови предизвикателства и трябва да намери най-
краткия начин да излезе от лабиринта. ISCAR вярва, 
че новите иновативни решения, които извеждат 
обработката на съвсем ново ниво, могат да се превърнат 
в новата „нишка на Ариадна“. NEOLOGIQ - логика на 
разработка за нов набор от инструменти, която разшири 
границите на интелигентната обработка.

За повече информация:  
ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД  
www.iscar.bg

[Fig. 4]  Винтови канали с променлив ъгъл подобрява динамичното пове-
дение на свредлото и повишава дълбочината на пробиване до 8 пъти 
диаметъра при LOGIQCAM

[Fig. 5]  NEOLOGIQ продуктите – интелигентни инструменти разширя-
ващи границите на металорязането.
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37CAD/CAM/CAE

шприцформа. Това е особено важно за малки продуктови 
серии, тъй като бракът преди пускането им може да ока-
же голямо влияние на предвидената печалба. 

Подобрено CAD взаимодействие 

Autodesk® Moldflow® Design Link осигурява директен 
импорт на детайли(*.ipt) и сглобки (*.iam) от Autodesk 
Inventor, както и на ACIS V4–V7 (*.sat) модели. Ако из-
ползвате Autodesk Inventor или Autodesk Inventor Fusion 
за CAD моделиране, може да се възпозвате от възмож-
ността за този импорт, като просто инсталирате Autodesk 
Moldflow Design Link. 
Autodesk Moldflow Design Link е включен към всеки ли-
ценз на Autodesk Moldflow.

Обновена библиотека с материали

Библиотеката с материали в Autodesk Moldflow е ревизи-
рана и обновена. Сега тя съдържа 8,622 термопластични 
материалиот 435 производителии 185 термореактивни 
материали от 44 производители.
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до там да наблюдавам „сертифициране“ на едно 
дружество в рамките на два дни от първоначалния 
контакт до получаването на сертификат. 
Случаят накратко: На дата Х собственикът на едно 
търговско дружество, с което бях в разговор за 
започване на проект по изграждане и внедряване на 
система за управление на качеството, получи целева 
покана за участие в търг. Същият се провеждаше в 
много кратки срокове и офертното предложение 
трябваше да се предостави в рамките на три 
работни дни. При проверката на изискванията 
към кандидатите, установихме, че един от тях е 
наличие на валиден ISO 9001:2000 (актуалната 
ревизия към 2007 год.) сертификат. Собственикът 
на дружеството – господин, когото познавах 
от над 10 години, ме покани на среща, за да му 
представя в детайли способите за внедряването 
и управлениетона  системите за управление на 
качеството. Изхождайки от опита си в сферата 
на търговията, въпросният господин подходи 
по същия начин и към темата Сертифициране – 
искайки бързо и лесно решение, което покупка 
да му осигури. Той нямаше никакво желание да 
вникне в смисъла на тези системи, нито да потърси 
истинското им приложение. Искаше един документ, 
посредством който да отбележи с „налично“ едно 
от полетата с изисквания към управляваното от 
него предприятие. Голям бе неговият шок от моите 
обяснения относно: колко месеца следва да се 
установяват изискванията към бъдещата СУК; как 
да се съберат, обработят и унифицират в една обща 
система тези входни данни; как формално да се 
организира въпросната система; да се провери 
дали е приложима за предприятието; да се внедри 
поетапно в него, многократно одитира и подобри, 
за да може някаква нейна по-късна версия да бъде 
предложена на реномирано Сертификационно Тяло 
за сертификация. Не по-малък бе и моя шок - да видя 
целия този, без никакво съмнение за осъзнаващите 
го – полезен за дружествата процес по изграждане и 
внедряване на система за управление на качеството, 
низвергнат и сведен до двудневна покупко-
продажба на сертификат. И докато осъзнавах и, 
донякъде, оправдавах постъпката на бизнесмена, 
тенденцията, която тогава видях, и с неприятно 
чувство продължих да следя лавинообразното й 

Контролът от трета, независима страна – 
универсален инструмент за повишаване 
на качеството в производственото 
предприятие
Иван Стамболиев

Темата „качество“, в 
най-широкия й смисъл, 
ме занимава още от 
2006 год. Към този 
момент бях служител на 
дружество за търговия с 
електроинсталационни 
материали, едно от най-
големите дружества-
дистрибутори на популярна 
френска марка за България. 
Тогава все още не можех да разбера защо им е на 
представителите на тази френска марка да настояват 
и спонсорират изграждане, и сертифициране на 
системи за управление на качеството у своите 
клиенти. Разбрал или не напълно, бях посоченият 
за представител от ръководството и изпратен да 
се обучавам за вътрешен одитор на системи за 
управление на качеството, от групата на ISO 9000 
стандартите. Дали лекторът много се стараеше, или 
аз много исках да разбера материала и вникна в 
същността на създаване и управление на СУК, вече 
не мога да кажа, но ефектът, от сблъскването ми с 
тази материя беше огромен. Тогава разбрах, че това 
е сфера, в която ще искам да се развивам през целия 
си професионален живот. 
След продължителния и интензивен курс, в 
който разглеждахме много казуси, създавахме 
много примери, при които отработвахме както 
индивидуални, така и екипни задачи, дойде 
моментът на приложение на наученото. Какво 
беше разочарованието ми, когато се сблъсках със 
същинската работа, е трудно да се опише. През 
2006 – 2008 год. имах възможността да наблюдавам 
изграждането на 8 СУК, в компании, аналогични 
на тази, в която работех, както и да изградя 3 
системи за управление на качество. Както при 
наблюдаваните СУК, така и при тези, които аз 
изграждах, повечето постулати, с които ни беше 
запознал френския лектор, трябваше да бъдат 
пренебрегнати, за да се отговори на желанието на 
клиента. Но не това беше толкова учудващото, а 
по-скоро готовността на някои Сертификационни 
Тела да отговорят на тези алогични, съгласно 
концепцията на Сертификацията, като Контрол от 
трета, независима страна, изисквания. Стигна се 
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нарастване - да се „продават“ сертификати, истински 
ме фрустрира. Основния смисъл на процеса 
по сертификация,с  други думи –  това дадена 
(международна) външна организация да провери 
и установи съвместимостта на определена СУК 
със световно признат стандарт, след което – със 
собственото си име да застане до това на клиента 
и така да потвърди установеното, т.е. – да издаде 
сертификат, беше опорочен.
Опитът ми в сферата на търговията, към 
коментирания момент, както и погледът над 
културата и целите на някои родни бизнесмени ми 
помогнаха ясно да видя тенденцията в тази сфера и 
за съжаление, се оказах прав. 
Позволих си да опиша случая, за да изразя, може 
би малко силно казано, но – пагубната, според 
мен, тенденция в масовото разпространение на 
системите за управление на качество ISO 9001, 
на родния пазар. На мен, този случай показа 
как дадено изискване, което се прилага само 
механично и с оглед на моментната полза, носи 
минимум двойна вреда – директна и индиректна. 
Директната е за дружеството - то губи един много 
добър инструмент за подобрението си (при това 
го губи на изключително висока цена – освен 
преките и осчетоводими разходи, следва да се 
отчетат и такива като: демотивация на персонала, 
поради непремерени и ненавременни изисквания;  
засилване на генерални тенденции към неглижиране 
на изискванията, ако една внедрена „набързо“ СУК 
не се спазва, поддържа и/или подобрява; загуба 
на потенциала на даден работник/служител – ако 
у него няма мотивация за ползване/прилагане на 
новите изисквания: той ще се противи на това, 
отначало вътрешно, но колкото повече системата 
„отслабва“, толкова повече тези тенденции ще имат 
и външни проявления; и т.н.). Индиректната загуба е 
за обществото – пак чрез желанието си за моментно 
удовлетворяване на дадено клиентско изискване, 
активното участие на дружества в създаването на 
една токсична, за развитието на устойчив бизнес, 
среда, в която изискванията се изпълняват само 
формално. На родните тенденции за единствено 
формалното спазване на изискванията ще се старая 
да не се спирам, защото това е безкрайна тема, 
която обикновено служи само за оправдания. 
Положителна функция за отчитането й виждам само 
в това, да се ползва като предупредителна линия - 
когато се тръгва към крайни девиации. 
Въпреки този пример, който ясно ми показа 
негативната тенденция, аз не исках да 
преустановявам развитието си в тази насока и 
започнах да търся попрището, на което спазването 
на изискванията е осъзната цел на участниците в 
процеса; където мениджмънта на дадено дружество 
търси възможности същото да е трайно сред добре 
представящите се дружества – не само с оглед на 
генерираната печалба, а и с поглед в бъдещето на 

това предприятие и произвежданите от него стоки 
или услуги. 
Само две години, след като бях започнал да 
се занимавам с управление на качество, къде 
случайно, къде в резултат на целенасочените ми 
усилия, открих тази дейност. Вече без изненада 
установих, че това отново се оказа сертификация, 
тъй като ултимативно вярвам в контрола от трета, 
независима страна, като универсален инструмент 
за подобрения. По-различен бе акцент – върху 
продукта на предприятието. Първата голяма  
разлика, която се открои, беше, че докато при 
системите за управление на качество, по смисъла 
на стандартите от ISO 9000 групата, акцентът е 
върху системата и дружеството, разглеждани във 
функционална симбиоза; при сертификацията той 
е върху продукта (продуктова сертификация), а 
предприятието е разглеждано, като conditio sine 
qua non, т.е. необходима предпоставка, за постигане 
на желаното, но не и крайна цел. И въпреки, че 
сертификацията не е крайно непозната в нашата 
държава, аспектът, който аз успях да видя беше 
съвсем различен. Това се дължеше най-вече на 
факта, че бях поканен от реномирана, международна 
организация да представлявам интересите й 
отначало в България, по-късно на Балканския 
полуостров, Европа и на някои други континенти, 
в последствие. Също така, в мен бе инвестирано, 
за да изуча начините на прилагане на Контрол, 
от трета независима страна, които се ползват от 
не-Европейските ни партньори.  Когато започнах 
да практикувам и извън пределите на Родината, 
забелязах, че продуктовата сертификация може 
да е обект на силно желание от страна на клиента 
(проверяваното дружество), както и да не се пестят 
усилия в целенасочената, систематична работа за 
постигане на това желание. Най-важната разлика, 
обаче, тепърва предстоеше да бъде открита. 
В много отношения двата вида на контрол - върху 
производството и върху система за управление на 
качество си приличат, и основните им елементи 
се припокриват. Вероятно голяма част от авторите  
ще оспорят моето мнение, че има разлика в 
начина на измерване на постигнатото, като аз 
смятам, че докато при продуктовата сертификация 
има обективни измерители на постигнатото и 
резултатите могат да бъдат систематизирани и 
сведени понякога дори и до абсолютни стойности, 
при системите за управление на качество и тяхната 
сертификация, контролът се извършва основно в 
рамките на субективни критерии, с някои малки 
изключения. При изграждането на една система 
за управление на качеството, от ISO 9000 групата, 
основна роля играе Консултантът. Това е особено 
приложимо в предприятия, които нямат опит и 
познания, и още не са инвестирали достатъчно в 
натрупване на собствено ноу-хау, при по повод 
изграждане на такива системи. С други думи 
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много вероятно е той, консултантът, индиректно 
да решава как ще изглежда бъдещата система на 
едно предприятие и в зависимост от уменията, 
и опита му, успява да „продаде“ тази идея на 
вземащия решения - собственика на дружеството, 
на управителя, или на който е овластен. Нереално е 
да се очаква, че тези хора биха имали задълбочени 
познания в тази сфера,  по-обширни от тези 
на един консултант, който професионална се 
занимава с това. Липсата на такива познания ги 
лишава от възможността да могат да разбират 
случващото се и да контролират процеса. Така 
остава отворен въпроса - чии са водещите мнения 
при изграждането на системата? На бъдещите 
ползватели на системата в крайна сметка, е оставена 
нелеката задача - да коригират  предложеното от 
консултанта и настояват, доколкото е възможно, 
тяхната система за управление на качество да бъде 
уникална за  дружеството, и документацията, и 
изискванията, заложени в нея, да бъдат напаснати 
точно на нуждите на това дружество. Това следва да 
е постижимо чрез Контролът от трета, независима 
страна, на специалисти (одитори) от избраното 
сертификационно тяло. Но какво проверяват 
тези одитори, всъщност? Не е ли това проверка, в 
повечето случаи, на работата на консултанта при и 
по повод изграждане и внедряване на система за 
управление на качество в даденото предприятие? 
Разбира се, тези две групи специалисти (Консултанти 
и Проверяващи) се водят, при работата си, от 
професионални стандарти и са обучавани, в 
идеалния случай - и проверявани многократно, 
от дружествата които са ги наели, за да могат да 
предоставят тези услуги на крайните си клиенти. 
Именно с цел, да може една система да бъде 
напасната максимално на нуждите на дадено 
предприятие, стандартите за УК, от ISO групата 
работят с относителни категории, при залагане 
на изискванията в тях. Тук е тази значима разлика 
между двата подхода – продуктовите стандарти, 
като нормали разработени от технически комитети 
и приети от национални стандартизационни 
организации, съдържат точни и измерими 
показатели (например - в стандарт  EN 60898-1, точка 
2.2., от Контрол върху производството е записано, 
че ако едно изделие е проектирано и произведено 
да изпълнява функциите на миниатюрен прекъсвач, 
то това изделие следва, след приключване на 
производствения си цикъл, да бъде изпитано с 
напрежение от 1500 V AC, с честота 50 или 60 Hz, за 
една секунда, между двата терминала на изделието 
(в “отворено” състояние), като при този тест не 
бива да се наблюдава наличие на късо съединение 
или искра в дъгогасителната камера; всеки друг 
тест, резултат или пропускането на описания тест, 
поставят това изделие в каквато и да е група, но 
не и на преминалите успешно контрол изделия, 
следователно не може да се твърди, че това е  

миниатюрен прекъсвач, по смисъла на стандарта 
EN 60898-1). Субективните преценки са сведени до 
минумум и това мен силно ме привлече към тази 
материя. 
Професионалните обучения, които преминах през 
тези дванадесет години, откакто съм служител 
на тази организация, наслагаха много пластове 
върху базисната идея, но същността никога не се 
промени. В предстоящите материали в рубриката 
планувам детайлно да разгледам фазите и “нивата” 
на контрол върху дадено производство. В основата 
на всички тях, обаче, лежат измеримите критерии, 
при това - не свободно дефинирани от дадено 
дружество, а унифицирани за всички желаещи да 
участват в този процес. Първоначално, убеждението 
ми беше, че такъв инструмент би следвало да 
е силно развит, добре познат и радушно приет 
от родните производители, особено от такива, 
които произвеждат собствена марка продукт. 
Дали, защото го гледах “отвътре”, или защото ми 
представляваше такъв интерес да го разуча, но 
за мен, контролът от трета, независима страна, 
особено - подкрепен с продуктова сертификация, 
е ултимативен инструмент, за поставяне на дадено 
предприятие, или марка, на “световната карта” на 
производителите, при това - с условия валидни 
за всички играчи и контрол, който се базира на 
обективни критерии! Такива предпоставки, в 
регион с (тогава все още) евтин достъп до ресурси, 
сравнително технически грамотен персонал, с някои 
не-отмрели умения в индустриално производство, 
следваше да бъдат ракета-носител на българския 
бизнес, който изглеждаше, като да получава 
своя ренесанс, след прекрасните, индустриални 
двадесете и тридесетте години на миналия век, 
когато България действително е сред водещите 
производители в Европа и действително тук се 
ражда, разработва и/или доусъвършенства ноу - хау 
в много сфери на индустриализацията.  Уви, оказа се, 
че ракетата е заредена с гориво-менте, траекторията 
й е зададена от късогледи “до собствения си нос” 
представители на Суверена, а когато все пак 
тръгна нанякъде, попадна под “приятелски огън” 
на етаблираните международни производители, в 
съответните сфери, част от семейството, към което 
се бяхме присъединили съвсем скоро. Когато към 
това прибавим и особеностите на Балканите, можем 
лесно да стигнем до не-радостната картинка на 
българските производствени предприятия (с някои 
изключения - основно в сферите на хранително-
вкусовата промишленост, електронните услуги, over-
the-counter продуктите и изнесените производства 
на големи, международни компании). Разбира се, от 
времето на голямата „промяна“ минаха 31 години и 
за тях някои сфери в производството отмряха, други 
се разшириха, и това е естествен процес. Казаното 
по-горе не са някакви носталгични въздихания, 
а субективната ми оценка на развитието на част 
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от индустриета на Република България. Не е тук 
мястото за изброяване на примери, но те вече не е 
трудно да се видят, ако с широко отворени очи се 
сравни развитието на различните държави, тръгнали 
по пътя на свободния пазар по едно и също време. 
След като видях, че очакваното от мен ниво на 
познания, в тази сфера, не е масово, се запитах защо 
и започнах да търся причините. Сред основните се 
откроиха: 
- слаби и не-систематични познания в сферата 
на производствения контрол и контрола от 
трета, независима страна (като неделима част 
от същинския контрол върху производството и 
продукта); 
- слабо до никакво познаване на възможностите, 
които този инструмент предоставя;
- никакъв натиск, от страна на потребителите на 
стоки и услуги - да получават качество, аналогично 
на средното в Европейското ни семейство и прочие. 
Детайлно ще се спра на тях в предстоящите 
материали в рубриката. 
Всичките ми търсения на ултимативно решение 
се оказаха лимитирани от следните параметри - 
човешка грешка, материална база, “зрялост” на 
предприятието, липса на информация по темата. За 
съжаление, за дванадесетте години практикуване на 
този Контрол, не намерих начин за влияние върху 
първите три параметъра, но виждам възможност за 
принос към четвъртия - липсата на систематизирана 
информация по темата Контрол от трета, независима 
страна. Това е моята мотивация за написването на 
този цикъл от материали, посветени на идеята  да 
систематизирам, отгранича и представя Контролът 
от трета, независима страна на производственото 
предприятие с практичните му аспекти (и проблеми); 
базиран на продуктовата сертификация, като способ 
за повишаване на клиентската удовлетвореност, 
в широк смисъл. Задачата, която си поставям, 
е да представя тематиката по начин, достъпен 
за обучаващи и изграждащи се специалисти, но 
и полезен за практикуващите такива. Основно 
изискване към ползващите тази информация 
(която няма претенции за информационна 
изчерпателност, но има претенциите да е базирана 
на примери, проблеми и тенденции, наблюдавани 
в реални производствени предприятия, в течение 
на последните над 12 години) е да разглеждат 
развитието си, това на производственото 
предприятие, с което са обвързани и на региона, 
в който работим като Източна Европа, а не като 
Западен Ориент. 

Известно време спекулирах с идеята да разширя 
обема на тези публикации и върху “безопасността” 
- както на продукт, така и на производството. 
Такъв подход, опасявам се, ще измести фокуса. 
Без съмнение, двете тематики имат множество 
пресечни точки в дадено производствено 

предприятие. Ако в изложението засягам и тази 
тема, то е с уговорката, че е само част от 
примера и категорично не следва да се приема 
като акцент в казаното, а като допълнителен 
аспект.  В обществото ни плахо и по лаишката 
пътека се домогва концепцията за “качество”, 
като един ефимерен термин. Множество компании 
предприемат подхода на уверяване в качествата 
на произвежданите от тях продукти, ползвайки 
способи, които с нищо не удостоверяват 
претендираното, но пък, звучат чудесно в ушите 
на потребителите. Считам, че има да се извърви 
един не-лек път на еманципиране от общите и 
никому не полезни завоалирани формулировки на 
“качество”, за да се стигне до, всъщност базовото 
ниво “безопасност” и от там да се надгражда до 
„качество“. С цел да илюстрирам важността, на 
темата “безопасност”, ще си позволя да оставя 
няколко въпроса без отговор, за да може всеки да 
прецени за себе си как функционира системата му 
за вземане на решения в тази област: Когато си 
купихте , да речем, хладилника? Как го избрахте 
(ценовия фактор разглеждам само като параметри 
“от-до”, тъй като вярвам, че информираните 
и мислещи потребители не биха надхвърлили 
бюджета си с псевдо-решения, тип “бърз кредит”)? 
Кое ви даде сигурност, че всичко ще бъде наред при 
ползването му? Кой беше основния параметър при 
избора? Как го свързахте с електрическата мрежа? 
Колко често проверявате характеристиките му и 
дали отговарят от посоченото от производителя? 
Как правите тези проверки? Кога планувате да го 
смените? Ако поне някъде в отговорите ви не се е 
намерило място за специалист по безопасност, 
като партньор във вземането на такова решение, 
значи сте част от основната група хора, които все 
още не са извървели този път. 
Сигурен съм, че на по-късен етап ще се изкуша да 
развия и тази тема, но мисля, че този момент 
все още не е дошъл. Също така - тя е основно 
техническа, развита детайлно ще направи нейни 
адресати една много малка група специалисти, 
които, с оглед на записаното в длъжностните 
характеристики на мнозинството служители, 
заети с управление на производството в дадено 
предприятие, вече са налични. Необходимо е, обаче, 
мениджмънта да не е фокусиран в минимума от 
усилия, необходим за изпълнение на нормативните 
или клиентски изисквания. Надявам се, времето 
да ме опровергае и да се появи интерес към тази 
тематика в много по-скорошен момент.
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JUNGHEINRICH
Хоризонтални електро-комисионери - 
Low level order picker
Хоризонталните комисионери на Jungheinrich са 
многофункционални машини за високи натоварвания. 
Използват се за комисиониране до "втори или трети 
рафт".

Те са от съществено значение за производствa, 
търговци на дребно и складови стопанства, като 
съчетават висок товарооборот с ергономично работно 
място за водача.

Въпреки компактните си размери предлагат просторна 
седалка и множество практични места за съхранение на 
предния капак и облегалката. 

Когато са оборудвани с вилици 
с дължина 2400 мм те могат 
да превозват до три палета 
едновременно с максимално общо 
тегло до 2500 кг.

Jungheinrich EKM
Хоризонтални електро-
комисионери с повдигаща се 
платформа за комисиониране на 
дребна стока без пале до "трети 
рафт". ЕКМ 202 е с товароподемност 
215 кг., височина на повдигане 
до 3000 мм и височина на 
комисиониране до 5300 мм.

Jungheinrich ECE
Това са хоризонтални електро-комисионери с 
платформа за водача между товара и задвижващия 
модул. 

ECE 220 / 225 / 310 / 320 са с товароподемност от 1000 до 
2500 кг. и височина на повдигане 125 или 750 мм.

При ECE 220 HP / 225 HP / 310 HP / 320 HP допълнително 
се повдига платформата на водача между товара и 
задвижващия модул, което позволява комисиониране 
до "втори рафт" или до 2440 мм.

Jungheinrich ECD
Тези хоризонтални електро-комисионери предлагат 
възможността за превоз на "готово" пале и 
едновременно комисиониране на второ пале. ECD 320 
е с товароподемност 2000 кг и височина на повдигане 
700 мм.

Материалът ни е предоставен от г-н Валери Петрунов 
– Оперативен директор на „Готи Петрунов“ ООД, 
представител на Jungheinrich за България, Албания и 
Косово
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ЕК oтложи правилата за 
прилагане на таксономията на ЕС
Европейската комисия е била принудена да отложи 
публикуването на подробни правила за прилагане 
на таксономията на ЕС за устойчиво финансиране 
заради заплахи от блокиране от страните-членки на 
Източна и Южна Европа.

Комисията публикува проекта на правила 
за прилагане на 20 ноември, като нарече 
предложението “първият в света зелен списък на 
икономически дейности, насочени към насърчаване 
на частните инвестиции в зелената икономика”.

Обществената консултация по проекта приключи 
на 18 декември с повече от 46 591 получени 
коментари и хиляди страници обратна връзка. В 
резултат на това окончателното предложение, което 
първоначално трябваше да бъде публикувано до 1 
януари, беше отложено без ясна индикация кога ще 
излезе.

“В момента колегите оценяват обема и естеството на 
тази обратна връзка“, каза Даниел Шеридан Фери, 
говорител на Европейската комисия за банковото 
дело, финансовите услуги, данъчното облагане и 
митниците.

“Целта е да се приеме делегираният акт възможно 
най-скоро, предвид големия брой отговори“, 
каза той пред EURACTIV, отказвайки да даде 
допълнителни подробности за очакваната дата на 
публикуване.

Правилата целят да насочат частните инвеститори 
към екологично устойчиви компании, като 
определят подробни прагове на емисиите, 
определящи коя икономическа дейност може 
да се счита за “устойчива“. Други категории в 
таксономията включват “преходни“ и “стимулиращи“ 
икономически дейности.

Европейската комисия се надява, че това ще даде 
яснота за това кои фирми са наистина устойчиви и 
ще предотврати порочната практика продукти да 
се представят за природосъобразни, т.нар. “зелен 
блясък”. Целта е да предоставят на инвеститорите 
ясни оперативни насоки за това кое е зелено и кое 
не.

Газ: преходно гориво?

Предложението предизвика напрежение сред 
източните и южните държави-членки на ЕС, които се 
оплакаха, че в проекта за насоки природният газ е 
не е отбелязан като преходен,  дори когато замества 
въглищата в производството на електроенергия.

Полша беше най-критично настроена по отношение 
на проекта за делегиран акт на таксономията, заяви 
дипломат от ЕС, запознат с позицията на Варшава.

На 18 декември, денят, в който публичната 
консултация приключи, група от 10 държави от 
ЕС представи  на Европейската комисия работен 
документ, в които изразява своите притеснения.

Съвместният документ “подчертава необходимостта 
да се поддържа възможността за използване на 
газ като преходно гориво“, а също така настоява 
за “възможността за използване на водород от 
различни енергийни източници“ – не само от 
възобновяеми източници, каза дипломатът пред 
EURACTIV.

Документът беше подписан от България, Хърватия, 
Кипър, Чехия, Гърция, Унгария, Малта, Полша, 
Румъния и Словакия и изпратен до Европейската 
комисия една седмица след срещата на върха на ЕС, 
на която държавните ръководители се пазариха до 
късно през нощта за новата цел за климата за 2030 г.

На тази среща на върха лидерите от източните 
страни от ЕС се бориха със зъби и нокти, за да 
утвърдят своя суверенитет при избора на своя 
собствен енергиен микс – включително природен 
газ – при изпълнение на новите климатични цели на 
блока.

В своите заключения, съгласувани единодушно след 
нощта на напрегнати разговори, лидерите на ЕС 
потвърдиха този принцип, заявявайки, че признават 
правото на всяка държава “да вземе решение за 
своя енергиен микс и да избере най-подходящите 
технологии за колективно постигане на целта 
за климата до 2030 г., включително преходни 
технологии като газ. “

Впоследствие изричното споменаване на газ в 
окончателното комюнике на срещата беше взето 
предвид от групата от 10 държави, които заявиха, че 
исканията им са “в съответствие със заключенията 
на Европейския съвет през декември”, каза 
дипломатът.

Риск от “зелен балон“

Изправена пред потенциално вето от блокиращо 
малцинство от държави-членки на блока, 
Европейската комисия беше принудена да отстъпи.

Но проблемите на Комисията с таксономията на 
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зелените финанси не идват само от 10-те страни, 
подписали документа. Почти всяка държава от ЕС 
или група по интереси са се оплакали от проекта, 
според добре запознат източник в Европейския 
парламент, който следи отблизо процеса.

Едно такова оплакване идва от Германия, чието 
финансово министерство посочва, че само 2% от 
германските компании, търгуващи с борсовия 
индекс DAX, ще се считат за “устойчиви“, ако 
проектът на делегиран акт на Комисията се изпълни 
в сегашния си вид.

Без повече нюанси в класификацията на 
компаниите, таксономията рискува да създаде 
“зелен балон“, който ще принуди инвеститорите 
да бързат да купуват акции от шепа фирми, които 
според правилата на ЕС са наистина “устойчиви“, 
предупреди министерството.

Германски дипломати в Брюксел не потвърдиха 
или отрекоха предупреждението на финансовото 
министерство. Посланието обаче бе повторено 
и от Ив Мерш, представител на Люксембург в 
изпълнителния съвет на Европейската централна 
банка.

“Има много индустрии, които не са нито чисти, нито 
мръсни и те също така набират финансиране на 
пазара“, каза Мерш, предупреждавайки за “известна 
пропаст между предвидената цел на [таксономията] 
и нейната практическа използваемост“.

“Не мисля, че можем да спрем изменението 
на климата, като задушим цели сектори на 
икономиката“, предупреди Мерш, като обърна 
внимание, че таксономията генерира “неустойчив 
зелен балон, отделен от основните данни“.

Сега Европейската комисия е заета да преработи 
предложението си и ще представи актуализиран 
проект на националните представители на ЕС по 
време на среща на експертната група по устойчиво 
финансиране, насрочена за 26 януари.

След това окончателният вариант на документа 
може да бъде публикуван  между края на януари 
и средата на февруари, разбира EURACTIV. Тогава 
страните от ЕС ще бъдат изправени пред избор: или 
приемат проекта без промени, или го отхвърлят.

Опозиция в парламента

Ако обаче Европейската комисия успее да 
преодолее съпротивата на държавите-членки, тя ще 
трябва да убеди Европейския парламент, който също 
има право на вето.

В Парламента също има опозиция. През октомври 
междупартийна група от 51 евродепутати от 

източните държави-членки на ЕС написа писмо до 
Комисията, призовавайки таксономията да осигури 
статут на “преходно гориво“ за най-ефективните 
газови технологии.

“Ако критериите за технически скрининг 
на таксономията изключат съвременното 
производство на газ като преходно, като определят 
неосъществими ограничения, общите разходи за 
енергийната трансформация ще бъдат увеличени 
в много региони, които трябва да се откажат от 
въглищата “, пишат евродепутатите.

“Високоефективното производство на газ може да 
изиграе важна роля за балансирането на мрежата, а 
централите на газ могат да подобрят качеството на 
въздуха в градовете в ЕС“, казаха евродепутатите. 
“Поради това призоваваме Комисията да признае 
значителната регионална чувствителност в цяла 
Европа по темата за таксономията“.

Сред 51-те подписали се бяха мнозинство 
евродепутатите от дясноцентристката Европейска 
народна партия (ЕНП) и европейските консерватори 
и реформисти (ECR), включително висши фигури 
като бившия полски премиер Йежи Бузек. Но тя 
включваше и евродепутати социалисти като бившия 
румънски президент Траян Бъсеску, както и няколко 
центристи като Ондржей Кнотек и Клотилде Арманд 
(“Обнови Европа”).

Критиките валят и от зелени и левичари, които 
твърдят, че проектът е твърде плах, особено когато 
става въпрос за насърчаване на инвестиции в 
зелено земеделие.

Според  добре запознат парламентарен 
източник рискът е, че Европарламентът също 
отхвърля проекта. Двете комисии, отговарящи 
за таксономията – комисиите по околна среда и 
икономически въпроси – са близо до осигуряване на 
мнозинство за отхвърляне на предложението, каза 
източникът.

Седемдесет и един гласа са необходими, за да се 
приеме или отхвърли предложението, а вече има 
65 евродепутати, които се изразиха против проекта 
на делегиран акт за таксономия, каза източникът, 
предполагайки, че прагът от 71 ще бъде лесно 
достигнат.

“Най-лошият сценарий е, ако проектът бъде 
отхвърлен“, каза източникът, предупреждавайки, че 
това “ще повлияе на таксономията още в зародиш“.

 

Пресцентър на ИнУИР 

Анализът е от EURACTIV.com и EURACTIV.bg
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Преразглеждане на Директивата относно машините

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКЛАД 
 

Консултативна комисия по индустриални промени (CCMI) 
 

Преразглеждане на Директивата относно машините

1. Заключения и препоръки

1.1 ЕИСК приветства настоящите усилия на 
Комисията да анализира и евентуално да 
подобри ефективността на Директива 2006/42/
ЕО (Директива относно машините) като част от 
своята Програма за пригодност и резултатност 
на регулаторната рамка (REFIT). ЕИСК счита, 
че Директивата относно машините е много 
важен и успешен инструмент за европейската 
промишленост и нейният основен подход 
трябва да се запази без промяна. Наистина 
Комитетът изразява съгласие, че са необходими 
някои промени, но значителни промени в 
Директивата относно машините, по-специално 
по отношение на съществените изисквания 
за безопасност и опазване на здравето в 
приложение  I, ще имат силно отрицателно 
въздействие върху работата по разработването 
на необходимите хармонизирани стандарти и 
трябва да се избягват.

1.2 ЕИСК осъзнава натиска, оказван от някои 
експерти, които са убедени, че Директивата 
относно машините се нуждае от актуализация 
поради промените, произтичащи от напредъка 
в цифровите технологии, и призовава 
Комисията да събере и сподели фактическите 
аргументи, които биха обосновали тази 
необходимост. ЕИСК е наясно с различните 
становища на заинтересованите страни, които 
бяха споделени по време на заседанието 
на Комисията по вътрешен пазар и защита 
на потребителите (IMCO) на Европейския 
парламент, проведено на 4  декември 2019  г. 
в Брюксел. Заседанието на комисия IMCO 
представи различните възгледи по въпроси, 
свързани с новите технологии, които изглежда 
подсказват, че технологиите не са достигнали 
достатъчно ниво на развитие, при което биха 
могли да се направят конкретни предложения, 
подкрепени от значителни по обем данни, освен 
по въпроси, свързани с киберсигурността (вж. 
параграф 1.3).

1.3 ЕИСК подкрепя становището на Европейската 
комисия, че е налице риск от злонамерено или 
случайно задействане на машини, свързани 
с интернет. Това е общ риск, който може да 
засегне най-различни категории оборудване 
и апаратура и не е специфичен за машините. 
Също така киберсигурността е въпрос, който 
включва няколко участници, като контролът 
върху нея не зависи само от производителите 
на машини. ЕИСК препоръчва въпросът за 
киберсигурността да бъде разглеждан в 
отделен, хоризонтален законодателен акт, 
като в преразгледаната Директива относно 
машините се включи препратка към него. ЕИСК 
препоръчва обаче да се изясни, че „външните 
въздействия“, посочени в приложение  I, 
параграф 1.2.1, на които трябва да издържат 
системите за управление, е изменена, за да 
включва специално кибератаките.

1.4 ЕИСК посочва, че макар използването на 
изкуствен интелект (ИИ) да не е ново, неговото 
разработване и използване като част от 
цифровите технологии се развива бурно. Това 
развитие все още се намира на ранен етап в 
по-голямата част от металообработващата и 
машиностроителната промишленост на ЕС и за 
него е важно то да се насърчава. ЕИСК счита, 
че добре познатата и използвана методика за 
контрол на риска в действащата Директива 
относно машините не трябва да бъде 
променяна, за да се приспособява към тази 
технология. Това е така, тъй като принципите 
за оценка и намаляване на рисковете, на които 
се основава Директивата относно машините, 
остават неизменни. Повтарящото се съчетание 
от тези принципи е технологично неутрално: 
оценката и намаляването на рисковете 
може да се прилага успешно за оценка и 
вземане на решение за възможността за 
включване на дадена цифрова технология при 
проектирането на машини, за да се гарантира, 
че те съответстват на Директивата относно 
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машините. Съответно нито една технология 
(включително нови цифрови приложения) няма 
да може да бъде включен във проектирането 
на машини, ако не може да бъде проверена и 
потвърдена за всички фази от жизнения цикъл 
на машината чрез процедурите по оценка на 
съответствието (които включват винаги оценка и 
намаляване на рисковете), описани в член 12 от 
Директивата относно машините.

1.5 ЕИСК приканва Европейската комисия да установи 
по-ясна връзка между двете законодателни 
области, които уреждат проектирането и 
използването на машините, а именно Директива 
2006/42/ЕО относно машините и Директива 
2009/104/ЕО относно използването на работно 
оборудване, като по този начин изясни съвсем 
недвусмислено, че безопасното проектиране 
на машините за всички етапи от техния жизнен 
цикъл е предпоставка за безопасно използване. 
Този принцип не трябва да се подлага на 
съмнение от спорни теми, като промяната на 
машините по време на техния експлоатационен 
живот, включително машините със способности 
за учене. ЕИСК посочва, че без това изясняване 
на взаимната връзка между Директива 2006/42/
ЕО и Директива 2009/104/ЕО задълженията на 
производителите, работодателите, органите, 
натоварени с надзора на пазара, и инспекторите 
по труда във връзка с оценката на рисковете по 
отношение на машините ще продължат да бъдат 
забулени в неяснота.

1.6 Когато производителите не са осведомени за 
действителните условия на работа на машините, 
е много вероятно да се създаде машина, която 
не е безопасна. ЕИСК приканва ГД „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
и ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“ на Комисията да 
подготвят съвместна координирана стратегия, 
насочена към прилагането на техническия доклад 
на ISO/Европейския комитет за стандартизация 
(CEN) относно метода на управление въз основа 
на обратна информация с цел установяване на 
рисковете при използването на машините, и да 
създадат липсващото звено между Директивата 
относно машините (безопасно проектиране) 
и Директивата относно използването на 
работно оборудване 2009/104/ЕО (безопасно 
използване), тъй като във втората се изисква 
работното оборудване (включително машините) 
да бъдат поддържани, за да отговарят на 
изискванията на Директивата относно машините, 
и възлага отговорността за това на дружествата, 
използващи машините.

1.7 ЕИСК приканва Комисията да внесе подобрения 

в текста на Директивата относно машините, като 
подчертае важното значение на ергономичните 
рискове. Независимо от факта, че в сегашната 
директива на ергономиката е посветен един 
раздел (приложение  I, параграф 1.1.6), тази 
промяна изглежда има много малко въздействие 
върху отношението на производителите, 
тоест хроничните увреждания, причинени 
от лош ергономичен дизайн, остават голямо 
предизвикателство. ЕИСК предлага на Групата за 
административно сътрудничество по машините 
ADCO (това е затворена група на ЕС на органите 
от ЕС и ЕАСТ, натоварени с надзора на пазара) да 
се възложи задачата да инициира активна работа 
на международен проект с цел установяване 
на ергономичните проблеми, свързани с 
проектирането на машините. В идеалния случай 
тя би трябвало да включва Групата MACHEX 
(обмен във връзка с машините) на Комитета 
на старшите инспектори по труда, която 
може най-добре да установи ергономичните 
рискове на използваните машини. Необходимо 
е обсъжданията по тази тема да продължат 
и се предлага Комисията на ЕС (ГД „Трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване“ 
и ГД  „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“ съвместно) да 
проведе семинар за проучване на възможностите 
и последиците от преразгледаната Директива 
относно машините.

1.8 ЕИСК счита, че не трябва да се препоръчва 
съществено преразглеждане на Директивата 
относно машините, преди да се реши 
въпросът с хроничния недостиг на персонал, 
недостатъчното финансиране и недобрата 
ефективност на проверките и контрола на 
машините (преди или след пускането на машината 
в експлоатация) в преобладаващото мнозинство 
държави членки. Поради недостатъчния надзор 
на пазара всяко подобрение или промяна биха 
били неприложими, биха имали ограничено 
въздействие, по-специално по отношение на 
внасяните в ЕС стоки, като дружествата, които 
спазват законите, и техните работници биха се 
превърнали в жертва на нелоялна конкуренция. 
Накрая, то би отклонило ресурси от по-
неотложни задачи без практически ползи по 
отношение на безопасността.

1.9 ЕИСК осъзнава факта, че бяха разработени над 
700 хармонизирани стандарта, в които се описва 
как машините могат да отговорят на изискванията 
на Директива 2006/42/ЕО: в най-добрия случай 
те кодифицират нивото на технологиите, 
което трябва да бъде взето предвид, ако даден 
производител реши да следва алтернативен, 
нестандартен подход. ЕИСК приканва Комисията 
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да допринесе за включването на социалните 
партньори (потребителите на машини), 
органите, натоварени с надзора на пазара, и 
МСП в стандартизацията и да премине от думи 
към дела, като приложи на практика член  7 от 
Директивата относно машините. В този член 
се изисква изрично от държавите членки да 
гарантират подходящо участие на социалните 
партньори в стандартизацията, тъй като 
широкото участие е един от стълбовете, които 
допринасят за приемането и внедряването на 
хармонизираните стандарти.

2. Общи бележки

2.1 ЕИСК счита, че са необходими само минимални 
корекции в текста на Директивата относно 
машините. Директивата устоя на времето и 
като цяло е подходяща за предназначението 
си: подходът, състоящ се в определянето в 
текста на цели за постигане, като се оставя 
на стандартизацията да адаптира и доразвие 
подробностите за тяхното постигане, работи 
добре. В настоящия си вид директивата 
има съществен принос за безопасността на 
работниците, както и принос за приходите на 
производителите от ЕС и е спорно дали следва 
да се извършват промени в съществените 
изисквания за безопасност и опазване на 
здравето в приложение  I, освен ако не се 
считат за крайно необходими и от двете страни 
– промишлеността и публичните органи. В 
програмата REFIT се призовава промени в 
законодателството да се правят само въз основа 
на внимателна оценка, която почива на факти и 
съществени доказателства, поради което ЕИСК 
препоръчва на Комисията да събере и оцени 
факти и конкретни случаи, преди да предложи 
промени, като се възползва максимално от 
знанията и опита на широк кръг заинтересовани 
лица.

2.2 ЕИСК препоръчва да не се преразглежда 
Директивата относно машините (членовете 
или приложенията) в опит да се обхванат 
технологичните достижения, за които никой 
не може да направи достатъчно точни 
предвиждания. Задълженията във връзка с 
изискванията за безопасност и опазване на 
здравето в директивата, които са предвидени 
за производителите, отразяват адекватно 
развитието на технологиите, като самообучителни 
алгоритми и роботика, които се проектират за 
работа в рамките на границите за безопасност 
и предварително определени експлоатационни 
режими, така че да могат да преминат през 
процеса на оценка и намаляване на рисковете, 
преди да бъдат пуснати на пазара. ЕИСК е наясно 

с множеството индикации, водещи до призив 
за преразглеждане на законодателството 
с цел да обхване нереални очаквания и 
неподлежащи на изпитване приложения, като 
автономните роботи, които могат да се учат 
без експлоатационни ограничения: за тези 
продукти не е възможно да се направи оценка на 
рисковете на етапа на производството, тъй 
като тяхната бъдеща експлоатация не може 
да бъде предвидена, проверена и потвърдена. 
Контролът за безопасност на такива машини 
би изисквал методи за адаптивно или 
динамично управление на рисковете, които 
са несъвместими не само с настоящия подход 
за безопасно проектиране на Директивата 
относно машините, но и с новата законодателна 
уредба и философия за безопасност на 
продуктите на Европейския съюз. С други думи, 
Директивата относно машините е напълно 
пригоден инструмент, чрез който може да се 
направи разграничение между съответстващи 
и несъответстващи на изискванията цифрови 
приложения посредством оценка и намаляване 
на рисковете. От друга страна, ЕИСК споделя 
опасенията на Европейската комисия относно 
необяснимия характер на решенията, вземани 
от настоящите машинни обучителни системи, 
и във връзка с това относно невъзможността 
за проследяване на причините за инцидент 
или злополука с машина, управлявана от 
система с машинно самообучение. Фактът, че е 
невъзможно да се проследят първопричините, 
сериозно накърнява цикъла на подобряване на 
безопасността въз основа на последващ анализ 
на инцидентите или злополуките.

2.3 Доколкото нейните технически правила се 
отнасят предимно до защитата на потребителите, 
Директивата относно машините е и социална 
мярка, предназначена да допринася за опазване 
на здравето и за безопасността на отделните 
физически лица. Стопанските и социалните 
субекти, които в края на 80-те години на миналия 
век водиха преговорите по приетата по-късно 
Директива относно машините, през същото време 
участваха и в изготвянето на проекта за бъдещата 
Рамкова директива относно безопасността и 
здравето на работниците на работното място. 
Фактът, че двете изготвени директиви — 
Директивата относно машините (89/392/ЕИО) и 
Директивата относно безопасността и здравето 
на работниците на работното място (89/391/
EИО), впоследствие бяха публикувани заедно в 
Официален вестник на Европейските общности 
на 29  юни 1989  г., показва желанието, дори 
необходимостта от безопасно интегрирано 
проектиране на машините като допълнение към 
безопасния монтаж и използване на тези машини 
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на работното място. Поради тази причина ЕИСК 
приканва Комисията да увеличи многократно 
усилията си за разясняване на връзката 
между двете директиви относно безопасното 
проектиране и безопасното използване.

2.4 Необходима е обратна информация от 
ползвателите на машините към производителите 
и стандартизиращите организации с цел 
непрекъснато подобряване: това следва да 
бъде споменато изрично в Директивата относно 
машините като крайно необходим инструмент, 
който да се прилага от производителите по време 
на задължителния етап на оценка и намаляване на 
рисковете, като се включва необходимото знание 
за разкриване на всички опасности, свързани 
с целия жизнен цикъл на машината. Факт е, че 
статистиката за злополуки с машини показва, че 
конструкторите на машини не възприемат или 
не включват човешкия фактор като основна и 
съществена част от проектирането на машините. 
Като цяло необходимостта от функционална 
конструкция доминира процеса на проектиране, 
но за съжаление функционалната конструкция 
не включва потребностите и ограниченията на 
потребителите като основна част от процеса 
на проектиране. По време на проектирането 
производителите следва да извършват анализ 
на задачата, за да придобият ясно разбиране за 
начина, по който хората ще използват, поддържат 
и очевидно ще експлоатират неправилно 
машините. На практика, само опитът може да 
разкрие опасностите, свързани с нормалното 
използване, непредвидимото поведение 
на операторите и разумно предвидимата 
неправилна експлоатация на машината.

2.5 Ергономичните проблеми, причинявани от 
машините, които може да доведат до хронични 
болести, обикновено не се установяват и 
проучват. Този въпрос беше обсъден от 
работните групи – групата за административно 
сътрудничество по машините ADCO и работната 
група по Директивата относно машините, 
но основно по отношение на видимостта и 
структурирането на проверките на мобилните 
машини, когато са били ударени или притиснати 
хора. Въпросите, предизвикали обсъждания, 
са „сериозните“ рискове, които са били обект 
на разследвания за злополуки. Липсата на 
ресурси и политически натиск на равнището на 
ЕС и на национално равнище доведоха до това, 
че органите, натоварени с надзора на пазара, 
и трудовите инспекторати се съсредоточават 
върху рисковете, установени при разследването 
на злополуки, за сметка на проактивната работа 
по причините за хронични увреждания, като 
мускулно-скелетните проблеми, но и психичното 

здраве и нарушенията, свързани със стреса, върху 
които може да окаже допълнително влияние 
въвеждането на основана на сътрудничеството 
ИИ технология. Поради това преразглеждането 
на Директивата относно машините следва да бъде 
възможност да се изясни, че групата MACHEX 
(т.е. групата на инспекторите по труда в рамките 
на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“) има ключова роля да предоставя 
информация на органите, натоварени с надзора 
на пазара, относно проблемите, произтичащи от 
използването на машините на работното място.

2.6 Понастоящем ефективността на надзора на 
пазара е много различна в различните държави 
— членки на ЕС, по-голямата част от които 
осъществяват много малко активна дейност 
в рамките на ЕС и по границите на Съюза. 
ЕИСК ПРЕДУПРЕЖДАВА, че ако се осъществява 
недостатъчен контрол и проверки и липсват 
опити за изтегляне или забрана на конкретни 
машини, това а) ще доведе до увеличаване 
на броя на дефектните машини в обращение; 
б) ще насърчава липсата на съответствие 
със законовите изисквания; в) ще повиши 
вероятността от злополуки и наранявания и г) ще 
създаде нелоялна конкуренция за дружествата, 
които спазват законите, излагайки тях и техните 
работници на риск. Освен това недостатъчният 
надзор води до по-ниско качество на 
хармонизираните стандарти.

2.7 ЕИСК осъзнава, че понятието частично 
окомплектовани машини беше въведено за първи 
път в действащата директива. Обсъжданията 
с участниците, включени в преговорите по 
директивата, показват, че тяхното намерение не е 
било частично окомплектовани машини да могат 
да се пускат на пазара, без да са взети предвид 
абсолютно никакви законови изисквания и 
като всички изисквания се прехвърлят върху 
лицето/дружеството, които ги монтира, каквото 
е сегашното тълкуване. ЕИСК препоръчва при 
преразглеждането на Директивата относно 
машините да се въведе изискване за прилагане 
на всички съответни съществени изисквания 
за безопасност и опазване на здравето и мерки 
за намаляване на рисковете по отношение 
на всяка частично окомплектована машина, 
пускана на пазара, както се обяснява подробно 
в техническото досие, с изключение на онези, 
които могат да се прилагат само като част от 
процеса на комбиниране на такива машини с цел 
създаване на машина, попадаща в приложното 
поле на директивата. С тази промяна би се 
изяснило, че частично окомплектованите 
машини достатъчно наподобяват машини, за да 
се гарантира, че се считат за такива, а не просто 
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„част“ от машина, и по този начин те имат ясен 
статут, което ще помогне на монтажника да 
изпълни изискванията на директивата.

2.8 Понятието съвкупности от машини поражда 
загриженост през годините и се усложни 
още повече от съвременната компютърно 
управлявана експлоатация на цели промишлени 
обекти. Преди всяка съвкупност е имала свой 
собствен панел за управление — причина, 
поради която Комисията предложи да се 
направи разграничение между различните 
съвкупности от машини в даден производствен 
обект. Основният проблем за безопасността на 
работниците е контролът на рисковете, породени 
от свързването на частите от съвкупности от 
машини, така че да бъдат адекватно съобразени 
допълнителното предпазване, рисковете 
от притискане, поредиците от действия и 
изолирането на действия. ЕИСК препоръчва 
да се формулира преразгледано определение, 
което да се съсредоточи върху определянето 
на „съвкупност“ чрез интерфейсите и рисковете 
между новите добавени елементи или създадени 
от тях.

2.9 При модернизирането на машините не се изисква 
нова оценка за съответствие и маркировка „CE“, 
при условие че се използват еквивалентни части 
(които може да са по-нови части с подобрени 
характеристики за безопасност, но със същата 
функция). Няма съгласие между държавите 
членки относно това дали е необходима нова 
оценка на съответствието, което следва да се 
изясни в преразгледаната директива, така че 
да се възприеме общ подход. ЕИСК препоръчва 
да се постави изискване за нова оценка за 
съответствие и маркировка „СЕ“, когато се 
добавят нови функции или експлоатационният 
обхват се разширява, така че може да се 
добавят значителни опасности, които не са били 
разгледани преди това.

2.10 Формулировката в раздела относно условията 
за работа в приложение  I (параграф   1.1.7) не 
е добре формулирана: въпреки че в него се 
изисква да има добри условия за работа на 
оператора и той да бъде защитен срещу всяка 
предвидима опасност, нивото на условията 
за работа на практика е много променливо. 
ЕИСК препоръчва да се посочат специално 
съвместими с продължителните периоди на 
работа отопление, охлаждане, шум, запрашаване, 
опасни химически вещества и положение на 
тялото, за да се конкретизира какво се разбира 
под „добри условия за работа“ на оператора.

2.11 Нивото на технологиите е ключово понятие, 

но все още не е изцяло определено, като има 
само доста общо обяснение в съображение, 
че трябва да се вземат предвид изисквания от 
икономически характер. ЕИСК препоръчва да 
се въведе определение на понятието „ниво на 
технологиите“, за да се избегнат объркване и 
злоупотреби.

2.12 ЕИСК подчертава, че определението за „разумно 
предвидима неправилна експлоатация“, 
независимо дали е преднамерена, или 
непреднамерена, следва да се подобри, като се 
вземе предвид натрупаният опит от миналото 
използване на същи или сходни по вид машини, 
разследванията на злополуки и знанието за 
човешкото поведение.

2.13 В директивата не се уточнява форматът 
на инструкциите, но се предполага, че те 
трябва да са на хартиен носител. Напредъкът 
в телекомуникациите позволява и други 
полезни възможности (като използването на 
видеоматериали за обясняване на дейности 
по монтажа, демонтажа или поддръжката), тъй 
като те може да са по-лесно разбираеми за 
операторите с ограничени езикови умения. ЕИСК 
препоръчва да се постави изискване основното 
ръководство за оператора на хартиен носител 
(кратко начално ръководство), съдържащо 
по-подробна и изчерпателна информация, 
да бъде предоставяно и в цифров формат, но 
като се гарантира, че по искане на всеки краен 
потребител се предоставя копие на инструкциите 
на хартиен носител.

2.14 ЕИСК приканва Европейската комисия да подобри 
настоящия формат на ръководството, като 
подкрепи прилагането на Директивата относно 
машините, налична на уебсайта на ГД „Вътрешен 
пазар, промишленост, предприемачество и 
МСП“, чрез въвеждане на уеб-базирана версия, 
свързана с преразгледаната директива: това 
би улеснило бързото актуализиране, докато 
хипертекстовите връзки биха могли да 
насочват към основни документи (като Синьото 
ръководство) и съответните препратки в самото 
ръководство.

Luca Jahier, 
председател на Европейския икономически и 
социален комитет

_____________
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Европейски икономически и социален комитет 

Приносът на гражданското общество към екологичната 
програма и устойчивото развитие на Западните Балкани като 

част от процеса на присъединяване към ЕС 
(становище по собствена инициатива)

Докладчик: Dragica Martinović Džamonja
Съдокладчик: Pierre Jean Coulon

1. Заключения и препоръки

1.1 Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) подкрепи и продължава силно да 
препоръчва разширяването на Европейския съюз 
(ЕС) с шестте държави от Западните Балкани1, при 
условие че изпълнят необходимите критерии за 
членство.

1.2 В това отношение ЕИСК приветства действията 
на Европейската комисия що се отнася до 
преразгледаната методология, даваща възможност 
за започване на преговори за присъединяване със 
Северна Македония и Албания, и усилията й за 
постигане на по-динамичен и предсказуем процес. 
ЕИСК обаче призовава за засилване на ролята 
на социалните партньори и организациите на 
гражданското общество (ОГО).

1.3 ЕИСК счита, че възстановяването от кризата, 
породена от COVID-19, следва да потвърди 
екологичните политики, както и че преходът към 
зелена икономика трябва да бъде неразделна 
част от един всеобхватен и ориентиран към 
бъдещето план за възстановяване в Западните 

1   Албания, Босна и Херцеговина, Косово (названието не 
засяга позицията по отношение на статута и е съобразено с 
Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището 
на Международния съд относно обявяването на независимост от 
страна на Косово), Северна Македония, Сърбия, Черна гора.

Балкани2. За тази цел ЕИСК приветства обявения 
от Европейската комисия пакет за помощ за 
възстановяване за Западните Балкани.

1.4 ЕИСК счита, че Западните Балкани следва да бъдат 
привлечени и включени във важни европейски 
политики и инициативи, което поради тяхното 
географско местоположение важи особено за 
Европейския зелен пакт.

1.5 Предвид необходимите значителни инвестиции 
и регулаторни промени ЕИСК категорично 
счита, че социалните партньори и ОГО трябва 
да играят особено важна роля в прехода 
към по-екологосъобразно и по-устойчиво 
общество, особено що се отнася до специфичния 
политически контекст в Западните Балкани.

1.6 ЕИСК отново подчертава колко е важно да се 
гарантира свободата на сдружаване, да се осигури 
благоприятно гражданско пространство, както 
и необходимост от засилване на подкрепата 
за изграждане на капацитет на ОГО за силен и 
ефективен граждански диалог.

1.7 ЕИСК припомня, че Западните Балкани са силно 
чувствителни към въздействието на изменението 

2  COM(2020) 315 final (29.4.2020 г.) Съобщение относно „Подкрепа 
за Западните Балкани за борба с COVID-19 и за възстановяване след 
пандемията“.
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на климата, водещо до увреждане на общото 
здраве и на икономиката, и се нуждаят от спешни 
действия за подобряване на качеството на живот 
на своите граждани, особено на децата и младите 
хора, чрез справедлив преход към един по-
екологосъобразен модел, като се отчита принципът 
„никой да не бъде изоставен“.

1.8 ЕИСК призовава бъдещите действия за по-
екологосъобразни Западни Балкани да бъдат 
адаптирани към специфичните предизвикателства 
и потребности на региона, включително 
адекватна регулаторна рамка, трансгранични 
дейности, иновативни технологични решения, 
местно производство и потребление на енергия 
и енергийна ефективност, устойчив градски 
транспорт, сухопътни и железопътни мрежи, 
ангажиране на публичния и частния сектор, ИКТ и 
внедряване на бърз интернет, мерки в областта на 
хранително-вкусовата промишленост и др.

1.9 ЕИСК счита, че предизвикателствата по отношение 
на декарбонизацията, отстраняването на 
замърсителите на въздуха, водата и почвата, 
свързаността и изменението на климата в 
Западните Балкани могат да бъдат превърнати 
във възможности чрез инвестиции в научни 
изследвания и иновации, изучаване и възприемане 
на алтернативни подходи, кръгова икономика, 
управление на отпадъците, решения за по-
екологосъобразна енергия и свързаност, както и 
активни мерки за опазване на богатото биологично 
разнообразие на региона.

1.10 ЕИСК подчертава значението на развиването на 
„зелени“ умения в рамките на активни национални 
и регионални стратегии за образование/обучение 
и за умения с особен акцент върху равенството 
между половете в сътрудничество със съответните 
участници и в рамките на ефективен социален 
диалог.

1.11 ЕИСК подчертава, че в Западните Балкани 
е необходимо да се прилагат по подходящ 
начин доброто управление и демократичните 
институции, принципите на правовата държава, 
успешните политики за борба с корупцията, 
борбата с организираната престъпност, зачитането 
на правата на човека и сигурността. Тъй като 
екологизирането на икономиката се нуждае от 
значителни инвестиции, е жизненоважно да се 
припомни, че принципите на правовата държава 
са ключов фактор за гарантирането на ефективна 
стопанска среда и за привличането на частни и 
преки чуждестранни инвестиции.

2. Интеграцията на Западните Балкани в ЕС

2.1 ЕИСК категорично подкрепи разширяването 
на Европейския съюз (ЕС) с шестте държави от 
Западните Балкани, при условие че изпълнят 
необходимите критерии за членство. Той създаде 
много силна мрежа със социалните партньори и 
ОГО в региона и пое категоричен ангажимент да 
гарантира, че техният глас ще бъде чут.

2.2 ЕИСК приветства солидарността с държавите от 
Западните Балкани, изразени от европейските 
лидери по време на срещата на високо равнище на 
6 май 2020 г. в Загреб, но припомня своя принос3, 
като подчертава необходимостта от по-голям 
ангажимент по отношение на разширяването 
в бъдеще, и изразява съжаление във връзка с 
недостатъчното признаване на значението на гласа 
на гражданското общество.

2.3 ЕИСК приветства съобщението „Засилване на 
процеса на разширяване — надеждна перспектива 
за членство в ЕС за Западните Балкани“4, в 
което се предлага преразгледана методология 
за страните кандидатки, като целта е да се 
постигне по-надежден процес за осъществяване 
на разширяването, но със съжаление отбелязва 
недостатъчното признаване на ролята на 
социалните партньори и на ОГО.

2.4 ЕИСК призовава Европейската комисия да подсили 
ролята на гражданското общество в наблюдението 
на действията на правителствата при изпълнението 
на необходимите критерии за присъединяване, 
особено що се отнася до основните теми, както 
и главата „Екологична програма и устойчива 
свързаност“.

2.5 ЕИСК подкрепя пакета от мерки за помощ на 
Европейската комисия, който подкрепя Западните 
Балкани в усилията им да противодействат на 
въздействието от разпространението на COVID-19, 
както е описано подробно в съобщението относно 
действията на ЕС за глобално реагиране на COVID-
195 от страна на ЕС и в съобщението относно 
подкрепата за Западните Балкани за борба с 

3  Принос на ЕИСК за срещата на високо равнище ЕС – Западни 
Балкани на 6 май 2020 г. (28.4.2020 г).
https://www.eesc.europa.eu/bg/news-media/presentations/eescs-
external-relation-section-contribution-eu-western-balkans-summit-6-
may-2020

4  COM(2020) 57 final (5.2.2020 г.) „Засилване на процеса на 
разширяване – надеждна перспектива за членство в ЕС за 
Западните Балкани“.

5  JOIN(2020) 11 (8.4.2020 г.) „Съобщение относно действията на ЕС 
за глобално реагиране на COVID-19“.
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COVID-19 и за възстановяване след пандемията6.

2.6 Въпреки нарастването на ангажиментите му 
към региона по отношение както на отговора 
на кризата, така и на бъдещия икономически и 
инвестиционен план за Западните Балкани, ЕИСК 
призовава за по-голямо настояване за реформи 
и обвързване на ангажирането на ЕС с условия за 
демократични реформи и зачитане на основни 
европейски ценности, като например принципите 
на правовата държава и основните права.

2.7 ЕИСК отново повтаря убеждението си, че 
социалните партньори и други организации на 
гражданското общество както на равнището 
на ЕС, така и на национално равнище трябва да 
бъдат ангажирани пълноценно в целия процес на 
интеграция на Западните Балкани в ЕС. Необходимо 
е техният капацитет да се укрепи чрез техническа 
и икономическа подкрепа, като се улесни достъпът 
им до европейски източници на финансиране и 
се ангажират изцяло в процеса на преговорите за 
присъединяване7.

3. Зеленият пакт – важен аспект от интеграцията 
на Западните Балкани в ЕС

3.1 ЕИСК счита, че Западните Балкани следва да 
продължат да се придържат към насоките, целите 
и ценностите на ЕС, а ЕС следва да се стреми да 
включва Западните Балкани в своите инициативи. 
Това важи особено за Европейския зелен пакт, 
който трябва да включи Западните Балкани поради 
самото им географско местоположение – в сърцето 
на европейския континент, оградени от всички 
страни от ЕС. Следователно не е изненадващо, че в 
съобщението относно Зеления пакт от 11 декември 
2019 г. се обявява конкретно „Зелена програма за 
Западните Балкани“8 в рамките на икономическия 
и инвестиционен план за Западните Балкани, който 
предстои да бъде представен в края на 2020 г.

3.2 ЕИСК призовава зелената програма за Западните 
Балкани ефективно да засили и насърчи 
регионалното сътрудничество, особено в секторите 
на енергетиката и транспорта. Активното участие и 
ангажираност на социалните партньори и на ОГО в 
съществуващите общности, договори и инициативи 
в областта на регионалното сътрудничество са от 

6  COM(2020) 315 final (29.4.2020 г.) Съобщение относно „Подкрепа 
за Западните Балкани за борба с COVID-19 и за възстановяване след 
пандемията“.

7  OВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 15.

8  COM(2019) 640 final (11.12.2019 г.) Приложение към Европейския 
зелен пакт.

основно значение за благосъстоянието и здравето 
на гражданите в региона, като същевременно 
разкриват потенциала на екологосъобразната, 
нисковъглеродна и кръгова икономика на 
Западните Балкани. В зелената програма за 
Западните Балкани тези проблеми следва да 
бъдат разгледани посредством пет тематични 
стълба: 1)°декарбонизация, 2)°кръгова икономика, 
3)°биологично разнообразие, 4)°замърсяване 
и 5)°мерки в областта на хранително-вкусовата 
промишленост.

3.3 ЕИСК споделя виждането, че влиянието на 
предизвиканата от COVID-19 криза върху 
гражданите и предприятията е огромно, което 
налага преосмисляне на целите на политиката. 
ЕИСК обаче счита, че преходът към зелена 
икономика трябва да бъде неразделна част 
от един всеобхватен план за възстановяване, 
който следва да бъде ориентиран към бъдещето 
и да включва мащабни публични и частни 
инвестиции в транспортни и енергийни връзки, 
икономии на енергия от страна на търсенето и 
по-екологосъобразни технологии, като например 
слънчеви, вятърни батерии, батерии с чист 
водород и улавяне на СО2, при които влиянието 
върху околната среда и хората се избягва или се 
свежда до минимум.

3.4 ЕИСК отбелязва със съжаление някои тревожни 
анализи и тенденции в региона, които изискват 
спешни действия. Икономиките в Западните 
Балкани все още зависят до голяма степен от 
твърдите изкопаеми горива и са силно енергоемки. 
Регионът е тежко засегнат от изменението на 
климата (суши, наводнения) и се очаква в края 
на века температурата да се повиши с до 4ºC9. 
По-голямата част от автомобилния транспорт 
се осъществява с по-стари превозни средства с 
по-висок разход на гориво. Някои от градовете в 
региона са начело на европейската класация за 
замърсяване с прахови частици 2.5 и 10.0 (Сараево, 
Прищина, Скопие, Белград).

3.5 ЕИСК обаче припомня, че регионът има значителен 
потенциал за енергия от възобновяеми източници 
(водна, вятърна и слънчева), както и значителен 
потенциал за природни ресурси и изключително 
биологично разнообразие. Предизвикателствата, 
пред които е изправен регионът по отношение 
на декарбонизацията, отстраняването на 
замърсителите на въздуха, водата и почвата, 
свързаността и изменението на климата, могат да 
бъдат превърнати във възможности чрез научни 
изследвания и иновации, като се възприемат 

9   https://www.rcc.int/pubs/62.
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алтернативни подходи, кръгова икономика, 
управление на отпадъците, решения за по-
екологосъобразна енергия, решения за енергийна 
ефективност и свързаност.

3.6 ЕИСК припомня, че на срещата на върха за 
Западните Балкани в Познан10 ЕС потвърди 
ангажимента си в областта на околната среда и 
климата, като одобри съвместната декларация 
„Преход към чиста енергия в Западните Балкани“ от 
21 февруари 2019 г.

3.7 Преходът от основани на изкопаеми горива 
към екологосъобразни икономики включва 
и взаимосвързаност, обхващаща както 
инфраструктурите в областта на енергетиката, 
транспорта и разпространението, така 
и програмата в областта на цифровите 
технологии. При постигането на прехода към 
по-екологосъобразна икономика стопанската 
дейност трябва да се разглежда като част от 
решението. С подходящата рамка и подкрепа 
преходът към въглеродна неутралност ще 
модернизира промишлеността и ще създаде 
нови висококачествени работни места и повече 
възможности за работа. Участието на социалните 
партньори, предприятията и другите сдружения 
на гражданското общество в Западните Балкани 
при формирането и прилагането на мерки 
за насърчаване на интелигентна, кръгова и 
нисковъглеродна икономика е от съществено 
значение. В този процес социалните политики и 
социалният диалог са жизненоважна гаранция 
за приобщаващо общество, което се стреми към 
работа за всички и намалява неравенствата и 
изключването.

3.8 ЕИСК подчертава необходимостта от пълно 
ангажиране на социалните партньори и ОГО при 
определянето на устойчивото развитие като 
приоритетна политическа цел, като се насърчат 
„зелените“ инвестиции в региона. Академичните 
среди, работодателите и служителите, социалните 
катализатори, напр. предприемачите, медиите и 
религиозните или други лидери отвъд националните 
граници са важни проводници на приобщаващо и 
устойчиво развитие. Научните общности, културните 
групи, промишлените клъстери и сдруженията 
на потребителите разполагат, наред с другото, 
със значителен експертен опит за подкрепа на 

10  Част от инициативата „Западни Балкани 6“ (известна и като 
Берлинския процес), която стартира през 2014 г., има за цел да 
подкрепи шестте договарящи се страни от енергийната общност 
в Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, Косово*, 
Северна Македония, Сърбия и Черна гора, да засилят регионалното 
сътрудничество и да създават устойчив растеж и работни места.

този важен за региона избор, като го направят 
правилният за икономиката и обществото.

3.9 В сътрудничество със съответните участници и в 
рамките на ефективен социален диалог, включващ 
студенти, преподаватели и родители, е необходимо 
в рамките на активни национални и регионални 
стратегии за образование/обучение и умения да 
бъдат развити „зелени“ умения за нисковъглеродна, 
ефективна по отношение на ресурсите и 
екологосъобразна икономика. При положение че 
преходът към кръгова икономика се възприема 
като стратегическа цел за Западните Балкани, 
насърчаването на „зелените“ умения следва да бъде 
съобразено с националните стратегии за растеж, за 
да се гарантира, че инициативите за образование и 
обучение отговарят на националните стратегически 
цели и са подкрепени от достатъчно финансиране. 
ЕИСК призовава да се обърне специално внимание 
на участието на жените в разработването 
на политики в областта на образованието и 
обучението (повишаване на квалификацията и 
преквалификацията) и тяхното прилагане, за да се 
гарантира по-добро равенство между половете и по-
справедлив преход към по-екологична икономика.

3.10 За справянето с безработицата и несъответствието 
между уменията и потребностите следва да бъде 
въведено по-добро прогнозиране на уменията, за 
да се гарантира, че уменията на студентите и на 
работната сила съответстват на търсените на пазара 
на труда, както и да бъде засилено професионалното 
образование и обучение (ПОО), по-специално 
системите за учене в процеса на работа и за дуално 
обучение, които помогнаха за успешното справяне с 
младежката безработица в някои държави – членки 
на ЕС. За да бъдат постигнати тези цели, следва 
да се търси и насърчава активното участие на 
предприятията и на техните стопански сдружения, 
като например търговските камари.

3.11 В прехода към нисковъглеродна икономика ЕИСК 
подкрепя принципа „никой да не бъде изоставен“. 
Следва да се обърне специално внимание на 
гражданите, особено на уязвимите групи, като се 
гарантира достъпна енергия на приемлива цена, 
както и че те могат да се възползват от помощта 
по линия на мерките за енергийна ефективност. 
Зависимите от въглища региони е необходимо да 
бъдат подпомогнати в справедливия си преход 
при разработването на планове за повторно 
развитие от долу нагоре, за да се намали загубата 
на работни места. Необходимо е потребителите 
да бъдат информирани, насочвани и ангажирани 
при приемането и показването на отговорно 
отношение, което ще допринесе за смекчаването 
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на последиците от изменението на климата.

3.12 ЕИСК признава геополитическото и 
геоикономическото значение на региона за ЕС 
и призовава за бдителност по отношение на 
инвестициите от трети държави, при които често 
не се обръща достатъчно внимание на целите във 
връзка с устойчивостта. ЕИСК призовава властите 
и гражданското общество в региона да насърчат 
и да повишават осведомеността за положителното 
ангажиране и финансовата помощ от ЕС по 
отношение на внедряването на по-екологосъобразни 
технологии.

3.13 ЕИСК призовава за предварителна оценка на 
финансирането на свързани с развитието устойчиви 
дейности в Западните Балкани и за прилагането на 
принципа за обвързване на проектите с условия за 
устойчивост.

4. Изменението на климата и Западните Балкани

4.1 ЕИСК припомня, че Западните Балкани са силно 
чувствителни към въздействието на изменението 
на климата, тъй като в предходни години са 
преживяли наводнения и суши, нанесли много 
вреди. В проучването на Съвета за регионално 
сътрудничество11 относно изменението на климата е 
отразено забелязано повишение на температурата с 
1,2ºC, като до края на века се очаква допълнително 
увеличение от 1,7 – 4,0°C. В допълнение са 
документирани и проблеми със замърсяването на 
въздуха, водещи до увреждане на общото здраве и 
икономиката.

При положение че изменението на климата 
препятства задоволяването на основните жизнени 
потребности (подслон, храна и вода), децата 
и младите хора са сред най-уязвимите, когато 
става въпрос за преки и непреки въздействия 
на изменението на климата, и това се засилва от 
пандемията от COVID- 1912.

4.2 ЕИСК признава значението на ангажиментите 
на държавите от Западните Балкани съгласно 
Парижкото споразумение относно изменението на 
климата от 2015 г.13 за намаляване на емисиите на 
парникови газове, както и за увеличаване на целта за 

11   https://www.rcc.int/pubs/62 

12   Според оценки на Световната здравна организация повече 
от 80 % от заболяванията, нараняванията и смъртните случаи, 
дължащи се на изменението на климата, ще засегнат децата.

13  Косово не е страна по Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК) и следователно няма 
национално определен принос, но е приела стратегията относно 
изменението на климата.

техния национално определен принос във времето 
в съответствие с най-новите научни данни. Освен 
правителствата, при прилагането на Парижкото 
споразумение изключително важна роля трябва да 
играят други заинтересовани страни, като например 
предприятия, градове и НПО.

4.3 ЕИСК също така признава ангажиментите на 
държавите съгласно целите на ООН за устойчиво 
развитие до 2030 г. — план за справяне с 
предизвикателствата пред устойчивото развитие, 
включително бедността, неравенството, изменението 
на климата, влошаването на състоянието на околната 
среда, мира и справедливостта. От първостепенно 
значение е и новият модел на развитие да се 
подкрепя от гражданите, предприятията, финансовия 
сектор във всяка една държава и в международен 
план.

4.4 ЕИСК осъзнава факта, че преговорите относно 
околната среда и изменението на климата 
представляват едни от най-трудните преговорни 
глави, особено по отношение на директивите, 
свързани със сериозни инвестиции, като например 
директивите за водите, отпадъците, промишлените 
емисии и директивите за търговия с емисии. 
Комитетът обаче счита, че изменението на 
климата налага радикални и трансформационни 
действия, които изискват не само хармонизация 
на политиките и законодателството, но и смяна 
на икономическия модел и преход към общество, 
което е въглеродно неутрално, устойчиво 
на изменението на климата и ефективно 
по отношение на ресурсите. По този начин 
стратегиите за климата или декарбонизацията на 
местно и национално равнище в действителност 
представляват нови стратегии за растеж.

4.5 Като осъзнава, че процесът на разработване на 
стратегия за климата изисква дълбоки реформи 
и промени във всички сектори, ЕИСК призовава 
държавите от Западните Балкани да разработят 
и да прилагат своите стратегии в съответствие с 
достиженията на правото на ЕС и да координират 
работата за разработване на дългосрочни 
стратегии за ниски емисии на парникови 
газове до 2050 г. като страни по РКООНИК с 
активното участие и засиленото ангажиране на 
всички заинтересовани страни, включително 
организациите на гражданското общество.
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4.6 Всички държави, с изключение на Босна и 
Херцеговина, са създали координационни 
органи на високо равнище за изменението 
на климата за включване на действията в 
областта на климата в други секторни политики, 
особено икономическо развитие, енергетика, 
транспорт и селско стопанство, с цел да бъдат 
взети предвид притесненията и коментарите на 
всички съответни заинтересовани страни при 
изготвянето на стратегически и политически 
документи и законодателство. ЕИСК препоръчва 
всички те да включват представители на ОГО 
и социалните партньори от самото начало 
на регулаторните и/или законодателните 
консултации. ЕИСК препоръчва да бъде 
разработен механизъм, позволяващ навременно, 
прозрачно и ангажиращо отразяване на всички 
притеснения.

4.7 Тъй като голямата част от разходите за 
привеждането в съответствие с Директивата 
на ЕС за СТЕ ще трябва да бъдат поети 
от промишлеността, ЕИСК препоръчва 
гражданското общество, промишлеността 
и сдруженията на предприятията да бъдат 
ангажирани специално в дейностите по 
повишаване на осведомеността и изграждане 
на капацитет по отношение на Директивата 
за СТЕ. Тя поставя изискване за сериозни 
инвестиции за Западните Балкани, особено за 
държавите с големи промишлени отрасли, тъй 
като те не разполагат с достатъчно капацитет за 
справяне с последиците от Директивата, които 
са свързани не само с инвестиции, но и изискват 
промени в регулаторната среда, управлението, 
наблюдението, отчитането, проверката и 
акредитацията на емисиите.

5. Енергетиката в Западните Балкани

5.1 ЕИСК подкрепя енергийния съюз и рамковите 
политики в областта на климата и енергетиката 
до 2030 г., насочени към постигане на целите 
на Парижкото споразумение. Държавите от 
Западните Балкани имат задължението да се 
присъединят към тези политики, но следва да 
участват по-активно и да бъдат ангажирани с 
енергийния съюз още от началните дискусии.

5.2 ЕИСК подкрепя съвместната декларация 
„Преход към чиста енергия в Западните 
Балкани“ от 2019 г., договорена от министрите 
на енергетиката и околната среда от Западните 
Балкани, относно принципите за устойчиво 
развитие на водноелектрическа енергия в 

Западните Балкани14, и припомня, че приносът 
и силното ангажиране на организациите на 
гражданското общество бяха от съществено 
значение при тяхното приемане. ЕИСК счита, 
че макар това да са добри първи стъпки, е 
необходимо да бъде направено още.

5.3 В съответствие с това ЕИСК препоръчва на 
социалните партньори и на организациите на 
гражданското общество от Западните Балкани 
да бъде дадена възможност да играят активна и 
конкретна роля в дейността на Обсерваторията 
на енергийната бедност на ЕС, включително 
представяне на предложения.

5.4 ЕИСК счита, че усилията за изпълнението 
на целите от Париж и устойчивият растеж 
като цяло трябва да бъдат подкрепени от 
съвременни, уместни за целта, подходящи 
действия за региона. Това включва развиването 
на съвременна „ориентирана към бъдещето“ 
инфраструктура, създаването на адекватна 
законодателна и регулаторна рамка и 
възприемането на нови технологии и на 
съответните стопански модели за „екологично 
и приобщаващо“ развитие на икономиките 
в региона. В конкретно отношение това ще 
означава изграждането на „интелигентни“ мрежи 
за пренос и разпространение на електроенергия 
за компенсиране на все по-големия дял 
възобновяеми енергийни източници, които 
не са достъпни през цялото време, в микса 
за производство на електроенергия. Също 
така развитието на пазари в рамките на деня, 
балансиращи пазари и пазари за съхранение е 
от полза за ръководените от пазарите решения 
за подходящо разпределяне на ресурсите във 
вече променящия се енергиен микс от изкопаеми 
горива към по-чиста енергия.

5.5 ЕИСК счита, че надеждната, съвременна и 
прозрачна законодателна и регулаторна 
рамка е от ключово значение за развитието на 
пазара на енергия и за привличането на нови 
инвестиции, необходими за финансирането на 

14  Водноелектрическа енергия наред с други възобновяеми 
енергийни източници; приоритетна рехабилитация на 
съществуващите структури, ограничен брой допълнителни големи 
източници на водноелектрическа енергия; мрежово интегриране 
на възобновяемите енергийни източници и регионален пазар 
на електроенергия, интегрирано управление на водните 
ресурси; вземане под внимание на въздействието на промените; 
вземане под внимание на въздействието на развиването на 
водноелектрическата енергия върху околната среда; както и 
трансгранични съображения и принципи за устойчивост при 
планирането на водноелектрическата енергия.
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нова инфраструктура и капацитет. Ролята на 
Енергийната общност15 и на транспонирането и 
прилагането на достиженията на правото на ЕС 
е условие sine qua non. Също така трансгранични 
дейности като търговията с електроенергия 
могат да доведат до голяма ефективност и 
до икономии по отношение на енергията 
и разходите, ако участниците на пазара се 
придържат към сходни правила по отношение 
на спазването на законодателството в областта 
на околната среда и ценообразуването на 
въглеродните емисии. Следователно ролята на 
регулаторния съвет на Енергийната общност е 
от първостепенно значение и ще трябва да бъде 
укрепена, като се има предвид, че устойчивият 
избор изисква добре функциониращи 
трансгранични пазари. ЕС следва да подкрепи 
Секретариата на Енергийната общност при 
подпомагането на регионалните правителства 
да създадат надеждни интегрирани национални 
планове в областта на енергетиката и 
климата, ръководени от целите за 2030 г. за 
региона. Националните планове в областта 
на енергетиката и климата следва да отразят 
амбицията, необходима за декарбонизирането 
на икономиката, като вземат под внимание 
предпазните мерки в областта на околната 
среда. Те следва да съдържат политики и мерки, 
свързани с намаляването на емисиите на 
парникови газове във всички ключови сектори с 
емисии, за постигане на целите за 2030 г. и техния 
принос съгласно Парижкото споразумение, както 
и перспектива за превръщане на икономиката в 
неутрална по отношение на климата до 2050 г.

5.6 ЕИСК призовава подходящ процент от 
бюджетните средства в рамките на Инструмента 
за предприсъединителна помощ (ИПП) да бъдат 
заделени за прехода към зелена икономика. 
Той изразява съжаление във връзка с ниската 
интензивност на НИРД в Западните Балкани 
и призовава те да вземат по-добро участие в 
съществуващите програми на ЕС, включително 
„Хоризонт Европа“, тъй като тези инвестиции 
са от решаващо значение за разработването на 
нови технологии за ефективен преход към зелена 
икономика.

15   Енергийната общност, която беше създадена през 2006 г. 
(и чийто мандат беше удължен през 2016 г.), има за цел да 
разпространи правилата и принципите на вътрешния пазар на 
ЕС сред своите членове: Европейския съюз, Албания, Босна и 
Херцеговина, Северна Македония, Косово, Черна гора,Сърбия, 
Молдова, Украйна, към които са асоциирани Армения, Грузия, 
Норвегия и Турция. Седалището ѝ е във Виена. www.energy-
community.org

5.7 Тъй като иновациите играят жизненоважна роля 
в променящия се ландшафт на енергетиката, 
ЕИСК препоръчва сериозното разглеждане 
за Западните Балкани на разпределената 
енергия, т.е. енергията, която се произвежда 
и консумира на местно равнище. Тъй като 
регионът има обширни планински вериги, 
не е лесно, нито е икономически ефективно 
да се подкрепи сериозното разгръщане на 
електроенергийни мрежи с високо и средно 
напрежение. Сегашните технологични решения 
са много по-подготвени и икономически 
обосновани за подкрепа на разпределената 
енергия. Настоящият опит на ЕС и неговата 
подкрепяща законодателно-регулаторна рамка 
за произвеждащите потребители и енергийните 
общности могат да подкрепят този новаторски 
подход. Подобни стопански модели могат да 
осигурят по-подходящи решения за адаптиране 
на местните потребности и характеристики, 
при които местните участници могат да участват 
пряко в намирането на устойчиви решения и по 
този начин да носят отговорност за прехода към 
устойчиво развитие.

5.8 Освен това ЕИСК счита, че енергийната 
ефективност има голям потенциал в Западните 
Балкани. Модернизирането на жилищния 
фонд, включващ обществени и частни сгради, 
промишлени и други дейности, ще доведе 
до големи икономии на енергия и разходи, 
като същевременно ще бъде насочено към 
решаването на важния проблем с енергийната 
бедност. Икономията на енергия е важна част и от 
стопанския и социален модел за „местна енергия“, 
тъй като оползотворяването на топлинна енергия 
за промишлена и/или битова употреба има смисъл 
на местно и регионално равнище. Загубите при 
разпределението също са високи в повечето 
държави в региона и се нуждаят от значителни 
инвестиции. Следователно и тук финансирането 
от ЕС и международното финансиране би могло 
да бъде от ключово значение за развиването на 
ефикасно производство и потребление на енергия 
на местно равнище и със слабо въздействие. С 
оглед на ограничените средства на държавите 
в региона такова финансиране ще бъде 
необходимо, като се има предвид първоначалната 
капиталоемкост на инвестициите и техният 
сравнително дълъг период на амортизация. 
Европейските технологии са подготвени в 
техническо и в икономическо отношение и поради 
това са подходящи за региона. ЕИСК призовава ЕС 
и съответните финансови органи да се ангажират 
повече с местни и регионални проекти за 
енергийна ефективност.
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5.9 ЕИСК призовава Енергийната общност, която има 
за цел да разшири достиженията на правото на ЕС 
в областта на енергетиката, климата и околната 
среда така, че да обхванат и държавите, обхванати 
от процеса на разширяване, и съседните държави, 
за да се интегрират в още по-голяма степен и 
по-тясно с проекта за енергийния съюз, особено 
по отношение на горепосочените приоритетни 
действия. Организациите на гражданското 
общество следва да бъдат ангажирани системно и 
да участват в срещите на Енергийната общност.

6. Свързаност на Западните Балкани

Транспорт

6.1 ЕИСК напълно подкрепя развитието на 
съвременни, ориентирани към бъдещето 
транспортни мрежи в региона с цел повишаване 
на трансграничната търговия и мобилност. 
Предвид необходимостта от драстично 
подобряване на съществуващите градски, 
автомобилни и особено остарели железопътни 
мрежи на Западните Балкани, всяко ново 
строителство следва от самото начало да бъде 
такова, че да подпомага електронната мобилност 
или чистия водород, а при необходимост и 
превозните средства на газ. Това ще позволи 
инфраструктурата да бъде солидна и приложима 
в продължение на няколко десетилетия, като 
същевременно ще подобри качеството на 
въздуха и ще намали износа на горива.

6.2 За всяко от избраните възможни устойчиви 
решения (напр. електромобилност, биогорива, 
чист водород) ЕС и европейските дружества и 
експертен опит могат да помогнат за плавното им 
въвеждане в региона. ЕИСК приканва Западните 
Балкани да се ангажират активно с публични и 
частни участници от ЕС и да предприемат смели 
стъпки при развиването на своите транспортни 
мрежи. ЕИСК препоръчва да бъдат взети предвид 
и примерите за най-добрите практики в ЕС, 
като например плановете за устойчива градска 
мобилност. Тези инициативи могат да бъдат 
осъществени чрез Транспортната общност, която 
все още не е много активна организация.

ИКТ

6.3 Мрежите за данни и ИКТ се превръщат в 
гръбнака на икономическата, промишлената 
и социалната дейност. Освен това съществува 
пряка връзка между ИКТ и мрежите за 
бърз интернет и устойчивото развитие – 

поради ефикасния избор, подпомогнат от 
автоматизацията, която интелигентните мрежи 
са способни да подкрепят, напр. интернет 
на нещата, интелигентни градове и села, 
интелигентни измервателни устройства, 
свързани превозни средства и т.н. Необходим 
е мащаб за финансирането на такива 
мрежи и технологии, които понастоящем са 
скъпоструващи, но потенциално могат да доведат 
до промени в икономиките от региона. Ето защо 
ЕИСК призовава за насочване на финансиране от 
ЕС за това, но и приканва Западните Балкани да 
работят заедно за разработването на регионален 
генерален план за внедряване на бърз интернет, 
което ще им предостави възможност да 
договарят съвместни договори и да постигат 
по-добри условия чрез колективно договаряне и 
мащаб.

7. Природни ресурси, биологично разнообразие 
и мерки в областта на хранително-вкусовата 
промишленост в Западните Балкани, 
възможности за растеж

7.1 Западните Балкани имат богато биологично 
разнообразие и девствени местообитания с 
висока степен на залесяване, които са изправени 
пред редица заплахи, включително разрастване 
на застроени райони в градските и крайбрежните 
зони, въгледобивни дейности, лошо регулирано 
развитие на малки водноелектрически централи, 
построени без всеобхватен анализ на тяхното 
въздействие върху биологичното разнообразие, 
и нерегламентиран лов и изсичане на дървесина. 
Правителствата са предприели редица стъпки 
за опазване на видовете и местообитанията и са 
увеличили дела на защитената територия.

7.2 ЕИСК препоръчва крехките икономики на 
Западните Балкани да проучат възможностите 
за по-голяма ефективност по отношение на 
ресурсите и за преминаване към кръгова 
икономика, да разработят и прилагат 
механизми за трайно опазване на застрашени 
ландшафти и местообитания с висока стойност 
за съхранението и социална стойност 
(включително реки), както и да се стремят 
към въвеждането на нови екологосъобразни 
технологии. Богатото биологично разнообразие 
и девствените местообитания на региона 
имат значителен икономически потенциал за 
екотуризъм и агротуризъм, но е необходимо 
подобряване на капацитета и на спазването 
на законодателството. Средно ефективността 
по отношение на ресурсите е много ниска, 
докато тяхната производителност е пет пъти 
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по-ниска от средното за ЕС, при слаба практика 
за рециклиране и управление на отпадъците. 
За да се подобри положението, е необходимо 
преминаването към кръгова икономика, както 
и разработването и използването на нови 
екологосъобразни технологии в региона.

7.3 ЕИСК препоръчва държавите да възприемат 
изцяло принципите на предложената наскоро 
стратегия на ЕС за биологичното разнообразие16, 
като се постави специален акцент върху 
разширяването на обхвата на защитените 
зони, включително стриктно опазване и 
възстановяване на местообитанията, чието 
състояние е влошено. Съответно силно се 
насърчава преразглеждането във възможно 
най-кратък срок на националните стратегии 
и плановете за действие в областта на 
биологичното разнообразие и/или – най-малкото 
– представянето на националните ангажименти 
по отношение на най-важните цели.

7.4 Изменението на климата влияе и върху 
производството на храни и веригите за 
създаване на стойност и причинява значителни 
щети и производствени загуби в секторите 
на зърнените култури, животновъдството, 
рибарството и лесовъдството. В наскоро 
предложената стратегия на ЕС „От фермата 
до трапезата“17 следва да бъдат определени 
ръководните принципи за разработване на 
регионална и национална стратегия за селското 
стопанство, включително намаляване на 
пестицидите, торовете и антибиотиците, за да се 
произвеждат устойчиви храни и да се гарантира, 
че земеделските стопани имат прилични 
доходи на поносими цени, като същевременно 
постепенно бъдат премахнати вредните за 
околната среда субсидии.

8. Хоризонтални условия за успешен устойчив 
преход на Западните Балкани

8.1 ЕИСК припомня, че успешният преход към по-
екологосъобразни Западни Балкани не може да 
се осъществи без основни благоприятстващи 
условия основно по отношение на стабилните 
и прозрачни национални политически рамки и 
политическата воля. Принципите на правовата 
държава в глава „Основни въпроси“, определени 
съгласно преразгледаната методология за 
присъединяване, са основна ценност, на която 
се основава ЕС и която основателно определя 

16  Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., 
COM(2020) 380 final (20 май 2020 г.).

17  Стратегия „От фермата до трапезата“, COM(2020) 381 final.

скоростта на процеса на присъединяване. 
Дефектите в тях създават неблагоприятна среда 
за промени и инвестиции и за така необходимия 
преход към по-устойчиви общества.

8.2 Ето защо ЕИСК призовава националните органи в 
региона да предприемат спешни, всеобхватни и 
съдържателни мерки, за да гарантират ефикасно 
и прозрачно функциониране на публичната 
администрация, да се борят с корупцията и да я 
изкореняват, да гарантират пълна независимост 
на съдебната система, да създадат предсказуема 
и привлекателна стопанска среда и еднакви 
условия на конкуренция (напр. да гарантират 
прозрачност на пазара, регулаторна яснота и 
открити консултации с всички заинтересовани 
страни), да насърчават иновациите и 
конкурентоспособността и да засилят участието 
на социалните партньори и ОГО, тъй като това е 
единственият начин да се постигнат осезаеми и 
дългосрочни резултати.

8.3 Организираното гражданско общество 
посредством всички свои компоненти, 
социални партньори и други организации 
играе централна и активна роля в стремежа 
към устойчиво развитие на Западните Балкани. 
Тяхната връзка с обществото е такава, че могат 
да бъдат катализатор за силна обществена 
подкрепа и легитимност на тази политическа 
цел. Организираното гражданското общество 
ще има съществена роля за насърчаването на 
устойчивото развитие като „активен обществен 
избор“, а оттам и избор, който да бъде възприет 
и подкрепен от всички в целия политически и 
социален спектър.

8.4 ЕИСК припомня на властите на Западните 
Балкани колко е важно да се гарантира свободата 
на сдружаване и да се осигури благоприятно 
гражданското пространство за силен и 
ефективен граждански диалог. Той приканва 
всички правителства на държавите от Западните 
Балкани да приемат национални стратегии за 
създаване на благоприятна среда и изграждане 
на капацитет за социалните партньори и ОГО, 
както и за техните съпътстващи планове за 
действие.

Luca Jahier
Председател на Европейския икономически и социален 
комитет

_____________
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Европейски икономически и социален комитет 
 

Ролята на структурната политика и политиката  
на сближаване на ЕС за преобразуването на икономиката по 
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[проучвателно становище] 

Докладчик: Gonçalo Lobo Xavier

1. Заключения и препоръки 
1.1 ЕИСК призовава Европейската комисия да 
разгледа политиката на сближаване като основен 
инструмент за справяне с огромните предизвикателства, 
породени от пандемията от коронавирус. Спешно е 
необходимо да се реагира бързо, а финансовите средства 
за подпомагане и подкрепа на държавите членки трябва 
да се осигурят при спазване на съответните критерии, но 
и с решителност. Повече от всякога Европа се нуждае от 
диференциран подход към едно предизвикателство.

1.2 Въздействието на кризата с коронавируса 
означава, че са необходими твърди и ясни мерки за 
възстановяване на европейската икономика. Трудно е да 
бъдат измерени последиците за общественото здраве, 
икономическите, обществените и политическите действия, 
като влиянието ще бъде различно в отделните държави 
членки. ЕИСК изразява съгласие, че приоритетите на 
германското председателство трябва да бъдат насочени 
към тези нови обстоятелства, и призовава за действия в 
защита на заетостта и социалните права на територията на 
Съюза.

1.3 ЕИСК счита, че във всеки един план за 
възстановяване на Европа трябва да бъдат взети предвид 
последиците от тази криза, а именно зависимостта на 
Европа от други икономически райони по отношение на 
определени продукти и услуги. Ясно е, че Европа трябва 
да обмисли своята търговска политика, да насърчи 
иновациите и да използва в свой интерес стратегията си 
за интелигентна специализация, основана на регионите и 
на секторен индустриален подход. В миналото политиката 
на сближаване беше от основно значение за създаването 
на правилните условия за намиране на решения от 
промишлеността, НИРД и инфраструктурата. ЕИСК 
счита, че нуждите в този момент изискват още по-силна 
политика в подкрепа на повторното установяване на 
промишлените отрасли в Европа. Необходима е повторна 
индустриализация и сега е моментът за това.

1.4 Според ЕИСК цифровизацията на услугите 
трябва да продължи да бъде приоритет на всички 
държави членки. Тази криза доказа необходимостта 
от по-опростени, по-всеобхватни услуги в подкрепа на 
всички европейци, особено на онези, които се нуждаят от 
допълнителна помощ. На ЕИСК е ясно, че по отношение на 
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цифровизацията в отделните държави членки има различни 
гледни точки и предизвикателства. Съществуващата в 
момента инфраструктура е неадекватна и трябва да се даде 
предимство на осигуряването на повече инвестиции в тези 
области. Държавите членки следва да бъдат насърчавани 
да инвестират в по-добра инфраструктура с цел създаване 
на правилните условия за нови дружества и нови услуги. 
Финансовите инструменти трябва да бъдат новаторски и 
опростени, за да позволят това да се случи.

1.5 ЕИСК изразява съгласие, че все още съществува 
необходимост от инвестиране в цялостни широколентови 
системи, за да се позволи на селските райони да 
развиват съвременни селскостопански и туристически 
дейности. Инструментите на политиката на сближаване 
пренебрегваха тази необходимост или поне държавите 
членки не се възползваха от съществуващите възможности 
по линия на финансовите програми. За да се позволи 
развиването на „нова форма на селско стопанство“, 
нови туристически дейности и нови „промишлени 
отрасли“, правителствата на държавите членки следва 
да бъдат насърчавани да инвестират в широколентова 
инфраструктура. 

1.6 ЕИСК изразява дълбоко убеждение, че 
електронната стопанска дейност е от основно значение 
за „новата нормалност“ в резултат на въздействието на 
COVID-19 върху обществото и икономиката. Ще бъде 
необходимо да се осигурят различни варианти както 
за дружествата, така и за потребителите. МСП могат 
да се възползват и от този нов подход, така че трябва 
да бъдат разпределени средства от структурните 
фондове, за да се позволи на дружествата да открият 
нови пазари и нови възможности. ЕИСК настоятелно 
призовава Европейската комисия да бъде гъвкава при 
справянето с тези предизвикателства, което може да 
предостави възможности на дружествата да „навлязат в 
онлайн пространството“ с партньорства и интелигентни 
инвестиции, за да се конкурират не само на вътрешния 
пазар, но и на световно равнище. Определено са 
необходими по-устойчиви мрежи от вериги за доставки, за 
да се даде възможност за по-добро взаимодействие между 
дружествата и потребителите.

1.7 ЕИСК счита, че е налице спешна необходимост 
от защита на МСП и на тяхната устойчивост. Ето защо 
обичайните съществуващи в момента европейски 
инструменти като Европейския социален фонд трябва 
да бъдат използвани по много новаторски, но опростен 
начин. Няма никакво съмнение относно влиянието на тази 
криза върху заетостта и за Европа ще бъде много трудно 
да се възстанови без подходяща стратегия за обучение и 
за повторна интеграция на хората на пазара на труда. И 
поради тази причина в процеса на вземане на решения във 
връзка с използването на финансови инструменти трябва 
да се обърне внимание на факта, че все още МСП трябва 

да се справят с голяма бюрокрация, за да се възползват от 
тези схеми. ЕИСК призовава да се предприемат действия 
за намаляване на тази тежест, за да се позволи на МСП да 
продължат напред в този процес.

1.7.1 Наложително е да се гарантират благоприятни 
дългосрочни условия за кредити за МСП, за да им се 
осигури помощ в този труден период, като Кохезионният 
фонд следва да се използва за създаването на ефективен 
финансов инструмент за бърза реакция.

1.7.2 В този дух ЕИСК би желал да насочи вниманието 
към необходимостта от насърчаване и създаване на 
правилните условия за развиване на публични инвестиции 
и механизми за схеми за обучение през целия живот, 
за да се позволи на хората да приспособят уменията си 
към нуждите на пазара в момента и да се подготвят за 
осигуряването на нови умения на бъдещите поколения.

1.8 Освен това ЕИСК изразява съгласие, че Зеленият 
пакт трябва да бъде подкрепен, и настоятелно призовава 
Европейската комисия да даде разяснение на държавите 
членки за това как например могат да бъдат използвани 
40-те милиарда евро от Фонда за справедлив преход за 
декарбонизиране на икономиката. Това е пример за добра 
идея и концепция, която следва да се насърчава сред 
държавите членки, но все още не е много ясно как ще бъде 
осъществена на практика.

1.9 ЕИСК приветства програмата REACT-EU, в рамките 
на която ще бъдат инвестирани 55 милиарда евро за 
подкрепа на политиката на сближаване, но призовава 
Европейската комисия бързо да информира държавите 
членки и да им даде разяснения относно условията и 
критериите за разпределение, като се има предвид фактът, 
че тези средства трябва да бъдат разпределени до края 
на 2022 г. Финансирането по линия на REACT-EU ще бъде 
разпределено между държавите членки в съответствие 
с техния просперитет и степента на последиците от 
сегашната криза за техните икономика и общество, 
включително върху младежката безработица. Необходима 
е обаче по-точна информация с оглед на постигането 
на резултати. За момента е необходимо да се гарантира 
изпълнението, а не определен размер на финансирането. 
Европа се нуждае от гъвкава, бърза и опростена програма, 
включваща по-лесни процеси, които могат да опростят 
достъпа до финансиране независимо от размера, 
произхода или сектора на дейност на дадено дружество, 
ако основният проблем са заетостта и добавената стойност.

1.10 ЕИСК предлага да бъдат гарантирани 
консултациите с организациите на гражданското общество 
и широкото им участие в определянето на регионалните 
политики, за да се извлече полза от действителните и 
подходящите познания на заинтересованите страни, 
което би могло да подобри прилагането на стратегията. 
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Сега е моментът за ангажиране на социалните партньори 
в определянето и прилагането на политиките, за да се 
гарантира подход на партньорство, който действително 
може да доведе до промяна.

1. Общи констатации
2. hdhdh
2. Общи констатации

2.1 Германското председателство на Европейския 
съюз ще се състои при много специфични обстоятелства 
и ще бъде голямо предизвикателство за европейския 
проект. Много от целите на председателството може да 
бъдат преразгледани поради ситуацията с коронавируса, 
която ще засегне развитието на хората, предприятията 
и промишлените отрасли и ще подложи на изпитание 
устойчивостта на Европа след пандемията.

2.2 Въпреки че винаги може да има промяна в 
приоритетите, някои основни идеи могат да останат 
въпреки ситуацията. Вече е посочвано, че цифровизацията, 
рисковете за бюджета и интелигентната икономика и 
растежа на икономиката са предизвикателства.

2.3 Цифровизацията ще си подели центъра на 
вниманието с политиката относно данните, изкуствения 
интелект и цифровия единен пазар. Отвореността на 
вътрешния пазар трябва да продължи да се гарантира 
— амбиция, която може да бъде разбрана в контекста на 
дебата относно плана за възстановяване на Европа. Ще 
бъде доразвит цифровият вътрешен пазар, за да се повиши 
европейската конкурентоспособност. ЕС е поел ангажимент 
за оперативна съвместимост, стандартизация и технологии 
с отворен код.

2.4 Текущата ситуация води и до риск от увеличаване 
на икономическите и социалните различия, включително 
на регионалните и териториалните неравенства между 
държавите членки и вътре в тях. Пренасочването на 
търсенето и капацитетът на корпоративния сектор за 
възстановяване ще имат асиметрично отражение върху 
регионите и териториите в рамките на държавите членки 
поради различната им секторна специализация. Очаква се 
да бъдат засегнати услугите, при които е необходим пряк 
контакт с потребителите, по-специално поради намаляване 
на оборота и работните места в МСП. 

2.5 Повторна индустриализация в селските райони

2.5.1 Държавите членки с по-значителни бюджетни 
възможности могат да си позволят да предоставят 
по-голяма и трайна подкрепа на предприятията и 
домакинствата. Освен това те ще бъдат в по-добра позиция 
да абсорбират по-големите бюджетни дефицити и равнища 
на дълг на фона на повишената спешна необходимост 
да се осигурят качествено здравно обслужване и трайно 

социално подпомагане на засегнатите лица. В по-общ 
план държавите членки ще бъдат изправени пред 
трудности с финансирането на необходимите инвестиции 
за рестартиране на икономиките си и за финансиране на 
екологичния и цифровия преход. Тези различия могат 
да доведат до нарушаване на равнопоставените условия 
на конкуренция на единния пазар и до увеличаване на 
разликите в стандарта на живот.

2.6 Известни са думите на Жан-Клод Юнкер: „В този 
Съюз има недостиг на Европа. И в този Съюз съюзът е 
недостатъчен“. Сегашната криза показа още веднъж, че 
когато се появят трудности, всеки се спасява поединично. 
Временната забрана за износ на някои защитени стоки на 
държавите членки и затварянето на границите, на които 
сме свидетели в момента, са изцяло национална реакция 
на една глобална криза. Това трябва да бъде повод за 
безпокойство. Политиката на сближаване би могла да 
коригира тези последици. 

3. Политиката на сближаване като европейска 
сила за насърчаване на единния пазар

3.1 Единният пазар е в основата на европейския 
проект. Функциониращият единен пазар би трябвало да 
дава възможност на гражданите на ЕС да се възползват 
от по-голям избор от услуги и продукти и от по-добри 
възможности за трудова заетост. Единният пазар следва да 
стимулира търговията и конкуренцията, което е от основно 
значение за постигането на екологичната и цифровата 
трансформация на ЕС. Подходящата и балансирана 
политика на сближаване е от основно значение за 
завършването на единния пазар.

3.2 Въпреки многото различия между държавите 
членки политиката на сближаване остава ключов 
механизъм за балансиране на развитието, за създаване 
на възможности и за повишаване на стандартите. Не бива 
да се забравя, че политиката на сближаване се основава 
на европейска солидарност и оказва въздействие 
върху всички държави членки — както тези, които са 
бенефициери на финансиране, така и тези, които внасят в 
бюджета повече средства, отколкото получават от него.

3.3 Важно е също да бъдат предприети конкретни 
мерки в отговор на дадено предизвикателство, което има 
различни последици в различните държави членки. Повече 
от всякога Европа се нуждае от диференциран подход 
към дадено предизвикателство. Следователно държавите 
членки ще се нуждаят от различни равнища на подкрепа и 
това е основното предимство на ефективната политика на 
сближаване — предприемане на интелигентни и ефективни 
действия за преодоляване на различните последици като 
тези по време на кризата с COVID-19.

3.4 ЕИСК заявява, че от основно значение 
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е европейската промишлена политика да бъде 
добре координирана, като отчита както настоящите 
предизвикателства, произтичащи от ситуацията с COVID-19 
и ситуацията след COVID-19, така и аспектите, свързани с 
цифровизацията и устойчивостта.

3.4.1 Ключовите отрасли и сектори трябва да бъдат 
идентифицирани и подкрепени с цял спектър от мерки: от 
човешки ресурси до научни изследвания, и в резултат на 
това да бъде създадена европейска промишлена политика, 
която да защитава тези стратегически сектори от пазара и 
да гарантира сигурността на доставките на ключови стоки 
като респиратори, маски и други продукти при пандемия.

3.4.2 Европа трябва да финансира дейности, 
които отговарят на два критерия: възстановяване на 
стратегическото производство, така че Европа да стане 
независима, особено по отношение на здравеопазването 
и способността за реагиране, която осигурява качествени 
работни места; и акцентиране върху устойчивите, 
социално отговорни и екологосъобразни инвестиции. 
Малките и средните предприятия (МСП), както и големите 
дружества и социалните предприятия, биха могли да играят 
ключова роля в преструктурирането на европейската 
производствена система.

3.5 МСП и организациите на гражданското общество 
следва да бъдат в центъра на вниманието, насочено 
към гъвкавостта и възстановяването. Програмите за 
сближаване следва да бъдат преструктурирани по много 
по-опростен и ефективен начин, така че малките и средните 
бенефициери да могат да се възползват реално.

3.6 Туризмът и културата са два ключови сектора, 
които бяха силно засегнати от пандемията. Европейските 
фондове следва да акцентират върху определянето 
на инструменти за подпомагане на предприятията, 
ангажирани в сферата на туризма и културата, посредством 
иновации, цифрова трансформация и междусекторно 
сътрудничество.

4. Политиката на сближаване и ситуацията след 
COVID-19

4.1 Необичайните обстоятелства около кризата 
с COVID-19 представляват огромно изпитание за 
политиката на сближаване. Повече от всякога плановете 
за възстановяване на държавите членки трябва да 
отразяват ценностите на териториалното сближаване 
като цифровизацията, борбата с изменението на климата 
и социалното приобщаване. Един систематичен и силен 
план за възстановяване на Европа и на всички държави — 
членки на ЕС, зависи основно от тази политика, независимо 
от големината или от други характеристики на дадена 
държава.

4.2 Финансовата рамка на политиката на сближаване 
е един от най-съществените аспекти на стратегията за 
възстановяване. Повече от всякога пандемията разкри и 
дори изостри неравенствата между гражданите и между 
държавите членки. Всеки човек е еднакво изложен на 
този вирус, но е различен специфичният начин, по който 
гражданите, обществата и държавите членки се справят 
с него. Лошото финансово положение в резултат от тази 
криза ще има драматични последици за определени 
държави и части от обществото и това трябва да бъде взето 
предвид в отговора на европейско равнище.

4.3 Сътрудничеството ще бъде от ключово значение 
за резултатите. Не е време за отправяне на критики към 
предприетите по-рано действия. Вместо това е време 
да гледаме към настоящето и да се фокусираме върху 
бъдещето с договорени основни цели, които могат да 
останат дори при тези критични обстоятелства.

4.4 Вредите, които кризата с COVID-19 причини 
на европейския проект и на света, ще засилят вредите, 
причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от 
ЕС. Това би могло да означава, че след края на пандемията 
ще се увеличат различията между държавите от ЕС по 
отношение на икономическото развитие, социалните 
гаранции и нивата на просперитет. 

4.5 Няма едно-единствено решение на кризата, 
но в миналото подходящата и балансирана политика 
на сближаване беше отговорът за преодоляване на 
различията и за солидарност между всички държави 
членки.

4.6 Възстановяването на Европа следва да се 
основава на принципа на солидарност, но все още е налице 
необходимост от коригиране на грешките от миналото. 
Трябва да бъдат подпомогнати държавите членки с 
прекомерен публичен дълг, за да ускорят устойчивото 
си възстановяване, но тази подкрепа трябва да съчетава 
твърди политики с балансирани действия въз основа на 
специфичните за всяка държава препоръки на европейския 
семестър. Сега е моментът да се действа смело и не е време 
да се мисли за политически дивиденти на национално 
равнище.

4.7 Зеленият пакт остава значим и ЕИСК счита, 
че неговите главни цели са от основно значение за 
осигуряването на водещата роля на Европа в много аспекти 
на глобалното предизвикателство. 

4.8 В този контекст ЕИСК приветства горещо и 
подкрепя напълно предложенията на Европейската 
комисия: плана за Next Generation EU, включително REACT-
EU, и общия бюджет на ЕС за 2021 — 2027 г. Тъй като REACT-
EU продължава и се удължават мерките на новата политика 
на сближаване за отговор на кризата и за възстановяване 
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от нея, ЕИСК горещо препоръчва да бъдат премахнати 
всички възможни административни пречки и тежести 
за публичната администрация както на национално, така 
и на европейско равнище, така че усилията да могат да 
бъдат съсредоточени върху справянето със свързаните с 
епидемията проблеми.

4.9 Ето защо ЕИСК изразява твърдо убеждение, че 
REACT-EU ще мобилизира инвестиции и първоначална 
финансова подкрепа през първите изключително важни 
години от възстановяването чрез осигуряването на 
допълнителни ресурси в реалната икономика. Запазването 
и създаването на работни места, особено за младите 
хора, и оказването на инвестиционна подкрепа на МСП 
са изключително важни сектори, изискващи подкрепа 
чрез допълнително финансиране от REACT-EU.

4.10 Необходимо е в инвестиционните приоритети 
след COVID-19 да бъде взето предвид непропорционалното 
въздействие на пандемията върху някои групи от 
населението, особено по-възрастните хора, хората с 
увреждания, мигрантите и бежанците и ромската общност. 
От изключително значение ще бъде да се помогне на тези 
общности да се стабилизират отново и да се гарантира, че 
те няма бъдат пренебрегнати в процеса на възстановяване 
от кризата, както се случи след последната финансова 
криза в Европа. 

5. Европейският семестър и специфичните за 
всяка държава препоръки

5.1 Европейският семестър все още трябва да 
се изправи пред много предизвикателства, които при 
сегашната криза е още по-важно да бъдат преодолени. Сред 
тях са липсата на ангажираност с предложените реформи и 
по-бавното прилагане на специфичните за всяка държава 
препоръки.

5.2 Ето защо ангажирането на организираното 
гражданско общество с европейския семестър е от 
основно значение, тъй като съвместната ангажираност на 
заинтересованите страни с реформите подобрява тяхното 
осъществяване и спомага за постигането на положителни 
резултати.

5.3 В този контекст процесът на европейския 
семестър ще придобие все по-важна роля по отношение 
на мониторинга и оценката на въведените в рамките на 
инструмента Next Generation EU интервенции. Поради това 
ЕИСК счита, че икономическите и социалните партньори 
и организациите на гражданското общество следва да се 
възприемат като важни участници в този процес.

5.4 Партньорите от гражданското общество, 
местните участници и сдруженията трябва да участват 
заедно с Европейския парламент във всички решения за 

изразходване на средства от фондовете за възстановяване, 
както и при последващата проверка на това, че средствата 
са изразходвани добре в интерес на европейската 
общественост. Задължителното участие е от решаващо 
значение, за да се гарантира, че средствата ще достигнат до 
проекти, които ще възстановят европейската икономика и 
ще помогнат за нейното възстановяване.

6. Ефективни инструменти на политиката на 
сближаване

6.1 Политиката на сближаване е съвременна, 
ефективна и гъвкава инвестиционна политика на ЕС. 
От една страна, тя предлага отговор на дългосрочни 
предизвикателства чрез своето многогодишно 
програмиране. От друга страна, тя може да бъде 
изключително гъвкава в ситуации, свързани с управление 
на кризи като сегашната, породена от COVID-19, при които 
бързите промени в системата за прилагане на политиката 
означават, че към държавите членки (първоначално) ще бъде 
насочена подкрепа в размер на 8 милиарда евро.

6.1.1 Политиката на сближаване оказва значително 
въздействие върху икономиките на държавите членки. 
Благодарение на интервенциите в рамките на политиката 
на сближаване за периода 2014 — 2020 г. се очаква в края 
на периода на изпълнение БВП в ЕС-13 да бъде с около 3 % 
по-висок. Влиянието върху по-слабо развитите региони на 
ЕС също е значително. Например до края на програмния 
период се очаква БВП в някои от по-слабо развитите региони 
на Унгария да бъде с над 8 % по-висок, отколкото би бил без 
политиката на сближаване.

6.1.2 Още след икономическата и финансовата 
криза фондовете от ЕС играят стабилизираща роля 
за гарантирането на по-високо равнище на публични 
инвестиции в много области на политиката — от големите 
инфраструктурни проекти до финансирането на МСП и 
обучението на работниците и безработните.

6.1.3 През периода 2021 — 2027 г. ще бъде продължена 
подкрепата по политиката на сближаване за всички региони 
във всички държави членки, като се финансира широка 
гама от инвестиции, които ще помогнат на регионите на 
ЕС да се справят ефективно с двойния преход, а именно 
технологичните промени и изпълнението на целите в 
областта на климата, включително посредством изцяло нови 
инициативи като Фонда за справедлив преход.

6.2 Предложението за бъдещата политика на 
сближаване се основава на три основни принципа:

6.2.1 Политика за всички региони: три четвърти от 
инвестициите в рамките на политиката на сближаване са 
насочени към най-слабо развитите региони, но остават 
разпоредбите за регионите в процес на индустриален 



 

11
-1

2/
20

20
40 НОВИНИ ОТ БРЮКСЕЛ

преход, както и за най-отдалечените региони на ЕС. Освен 
това е засилено трансграничното сътрудничество и е 
подсилена ролята на градовете, метрополните райони и 
местните инициативи, като нов приоритет е посветен на 
доближаването на Европа до нейните граждани. Въпреки 
общото намаление на бюджета на ЕС ресурсите следва да 
продължат да бъдат съсредоточени върху най-бедните 
държави членки и региони. В предложението на Комисията 
този акцент е дори още по-голям, отколкото през настоящия 
период, и най-бедните държави членки все пак получават 
много повече от развитите. Подкрепата наистина отива 
там, където е най-необходима — 62 % от ресурсите за целта 
за работните места и растежа са заделени за по-слабо 
развитите региони (през периода 2014 — 2020 г. този дял 
беше 52 %). Въпреки бюджетните ограничения е възможно 
да се гарантира по-голямо разпределение на средствата в 
реално отношение за по-слабо развитите региони (+8 %) 
и регионите в преход (+17 %), измерени спрямо цените за 
2018 г. Това е същността на политиката на сближаване — 
прилагането на практика на принципа на солидарност.

6.2.2 По-съвременна политика: три четвърти от 
инвестициите са заделени за подготовка на регионите за 
двойния преход към цифрова, съвременна икономика и 
неутрална по отношение на климата кръгова икономика 
— основните предизвикателства, пред които ще бъде 
изправено нашето общество през идното десетилетие. Този 
необходим акцент намира изражение посредством няколко 
мерки за подобряване на качеството и въздействието 
на инвестициите: например създаване на съобразени с 
инвестициите подходящи условия, гарантиращи, че са 
налице предпоставките за успех.

6.2.3 По-опростена и по-динамична политика: 
предложено е опростяване на 80 административни 
процедури, с което се рационализират правилата за 
всичко — от създаването на програмите до процедурите за 
извършване на одити и за възстановяване на средства — и 
се гарантират ясни и опростени правила в единен наръчник 
за седем фонда на ЕС, прилагани при споделено управление. 
Този единен наръчник ще улесни както ръководителите 
на програми, така и бенефициерите, и ще спомогне за 
полезното взаимодействие между седемте фонда, а също 
и с други инструменти, свързани с бюджета на ЕС, като 
общата селскостопанска политика, програмата за иновации 
„Хоризонт Европа“, инструмента на ЕС за образователна 
мобилност („Еразъм+“) и програма LIFE за действия в 
областта на околната среда и климата.

6.3 Заедно с продължаващото изграждане на 
административния капацитет всичко това ще даде 
възможност за по-бързо и по-добро начало на новите 
програми.

6.4 Накратко, новата политика на сближаване ще бъде 
по-целенасочена и ще донесе повече добавена стойност за 

ЕС, така че става въпрос не само за обхват, но и за резултати.

6.5 Същевременно са необходими повече усилия 
от страна на местните власти по отношение на по-
голямата отговорност при осъществяването на проектите, 
финансирани от ЕС. Това означава връщане на процента 
на националното съфинансиране на равнището отпреди 
кризата. Намаляващият процент на съфинансиране не може 
да се разглежда като потенциална причина за напрежение 
в публичните бюджети, но следва да се разглежда и като 
възможност за по-добри проекти и за по-силно чувство 
за отговорност и отчетност. Същото се отнася и за вече 
споменатата по-голяма тематична насоченост към основни 
цели на политиката, съответстващи на европейските 
приоритети и предизвикателства като интелигентна и 
„зелена“ Европа.

6.6 Важно условие за прилагане на горното е Европа да 
се справи с липсата на ефективна комуникация във връзка 
с политиката на сближаване, която твърде често съпътства 
финансираните по нея проекти. Макар да отчита факта, че 
Комисията е дала редица насоки за комуникация, ЕИСК е 
наясно, че те изобщо не са достатъчни. Често не се знае 
нищо или се знае малко за това, че определени проекти са 
били осъществени и/или дори, че всъщност ЕС осигурява 
финансиране за тях. Това води до слабо или до никакво 
оценяване на политиката на сближаване.

6.7 ЕИСК призовава Комисията да продължи усилията 
си за преразглеждане на настоящите задължения за 
оповестяване и да ги актуализира в значителна степен 
с оглед на включените изцяло в програмата в областта 
на цифровите технологии съвременни средства за 
комуникация, предоставяни от цифровите комуникационни 
канали. Следва да се използват в по-голяма степен проекти, 
които могат да служат като примери за добри практики за 
насърчаване на по-голямо и по-ефективно усвояване на 
средствата.

6.8 ЕИСК призовава Комисията да разработи план 
за стратегическа комуникация в сътрудничество с всички 
заинтересовани участници, включително с организациите 
на гражданското общество, местните участници и 
обществеността. Сега повече от всякога е необходимо 
държавите членки и бенефициерите да гарантират 
наличието на по-ефективна комуникация относно най-
добрите практики и по-лесен достъп до тях.

Luca Jahier, 
председател на Европейския икономически и социален 
комитет

_____________
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n Марка, на която можете да се доверите

n Надеждна защита за транспортни средства и 
индустриално оборудване

n Дълъг експлоатационен период

www.shell.com/lubricants

WORKS HERE.



ELECTRICAL ENGINEERING

брой 11-12, година LXIX 2020

ККООННССУУЛЛТТААННТТССККАА  ИИ  
ССЕЕРРТТИИФФИИККААЦЦИИООННННАА  
ДДЕЕЙЙННООССТТ

20
20

КОНТРОЛЪТ ОТ ТРЕТА, 
НЕЗАВИСИМА СТРАНА – 
УНИВЕРСАЛЕН ИНСТРУМЕНТ 
ЗА ПОВИШАВАНЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТТА 
И КАЧЕСТВОТО В 
ПРОИЗВОДСТВЕНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

 Иван Стамболиев

ELECTRICAL ENGINEERING

брой 7-8, година LXIX 2020

ААВВТТООММААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ

20
20

Новият KUKA KR CYBERTECH nano: 
Максимална производителност и 
гъвкавост в рационализиран дизайн


