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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата - Враца 

Брой 1, 2014 год. 

Гърция пое председателството на Европейския съюз 

Растежът, заетостта и насърчаването на социалното сближаване ще бъдат приоритетите на 6-месечното гръцко председателство на 
ЕС, започнало на 1 януари. 
Водещите приоритети на гръцкото председателство са: 

 справяне с младежката безработица, която е сериозен проблем; 

 увеличаване на достъпа на малки и средни предприятия до кредити. 
Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в еврозоната и приключване на преговорите за следващата 
фаза на банковия съюз. Тук основната цел е предотвратяване на повторение на неотдавнашната финансова криза. 
Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната миграция и промени в стратегията на Съюза в областта 
на морското дело и законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата е постигането на споразумение за 
използването на биогорива от първо поколение и шистов газ. 
Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на върха с африкански държави, като ЕС се надява 
да бъде постигнат напредък за сключване на ново риболовно споразумение с Мароко. 
Натоварена програма 
Гърция поема председателството на ЕС в особено на-
товарен период, когато трябва да се постигнат споразу-
мения по широк кръг въпроси преди изтичането на ман-
дата на сегашния Европейски парламент през ап-
рил. Преките избори за Парламент ще се проведат във 
всички 28 страни през май, а след това ще бъде избра-
на нова Комисия. 
През следващите 6 месеца Гърция ще председателст-
ва стотици официални и неофициални срещи, ще ръко-
води сложни преговори и ще бъде домакин на 13 съве-
та на министрите в Атина. 
През последните месеци Гърция работи в тясно сът-
рудничество с Литва, която председателства ЕС през 
втората половина на 2013 г. През юли 2014 г. Гърция 
ще „предаде“ председателството на Италия, която ще 
приветства с добре дошли новите членове на Парла-
мента и Комисията. 
 
Източник: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140107_bg.htm 

http://enterprise-europe-network.bg/bg/topic/news/?nid=16767
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Започва надпреварата за Европейските награди за насърчаване на предприемачеството за 2014 г. 

Европейската комисия обяви началото на процедурата за определяне на носителите на Европейските награди за насърчаване на 
предприемачество за 2014 г. — проява, която има за цел да бъдат отличени най-креативните и най-успешните инициативи на пуб-
личните органи и публично-частните партньорства в ЕС в подкрепа на предприемачеството, и по-специално на малките и средните 
предприятия. Сега започва надпреварата в отделните държави членки и през май ще бъдат избрани победителите на национално 
равнище, които да се състезават помежду си. Това, към което в крайна сметка ще се стремят всички участници, е да спечелят Голя-
мата награда на журито, която ще бъде връчена през октомври в Неапол. 
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио 
Таяни заяви: „Пет години след началото на прилагането на Акта за малкия бизнес в ЕС сме свидетели на огромния напредък на 
малките и средните предприятия. Предстои ни обаче още много работа. Като насочваме вниманието към тези успехи при на-
сърчаването на предприемачеството, ние насърчаваме европейските публични органи и публично-частни партньорства да 
бъдат по-силно ориентирани към бизнеса и да осигуряват по-добри условия за неговата дейност. Очакваме с нетърпение да 
научим какви са вдъхновяващите и новаторски проекти, които ще бъдат представени в рамките на номинациите за Европейс-
ките награди за насърчаване на предприемачество за 2014 г.“ 
Как да участвате 
Повече информация относно Европейските награди за насърчаване на предприемачеството можете да намерите на официалния 
уебсайт, а новините относно наградите можете да следите в Туитър на английски, френски, испански, италиански или немски език 
или на официалната страница във „Фейсбук“. 
Номинациите са в следните шест категории: 

 Насърчаване на предприемаческия дух 

 Инвестиране в изграждането на умения 

 Подобряване на бизнес средата 

 Подкрепа на интернационализирането на бизнеса 

 Подкрепа за развитието на „зелените“ пазари и ефективното използване на ресурсите 

 Отговорно и приобщаващо предприемачество. 
Eтапи на конкурса 
Конкурсът се провежда на два етапа; кандидатите първо се състезават на национално равнище, след което могат да бъдат избрани 
да продължат и на европейско равнище. В рамките на националните конкурси всяка държава ще избере двама кандидати, които да 
бъдат номинирани за участие в европейския конкурс до май 2014 г. 
Окончателният подбор на кандидатите ще бъде направен от европейското жури. Всички номинирани от конкурсите на национално и 
европейско равнище ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаването, на която победителите ще бъдат отли-
чени за своите усилия и ще имат възможност да се представят пред по-широка европейска публика. Победителите ще получат наг-
радите си на церемония по време на годишното събрание на МСП за 2014 г. в Неапол, Италия (2—3 октомври). 
Контекст 
От 2006 г. насам с Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се отдава дължимото на отличните постижения 
при насърчаването на предприемачеството и малкия бизнес на национално, регионално и местно равнище. От създаването на наг-
радите досега в конкурса са взели участие над 2500 проекта, които, взети заедно, са подпомогнали създаването на над 10 000 нови 
дружества. Целта на наградите е да се определят и отличат успешните дейности и инициативи за насърчаване на предприятията и 
предприемачеството, да се покажат и споделят примери за най-добри практики и политики по отношение на предприемачеството, да 
се осигури по-добра осведоменост за ролята на предприемачите в европейското общество и да се насърчат потенциалните предпри-
емачи. 
Видеоматерил за носителя на Голямата награда за 2013 г., Латвийската търговско-промишлена камара 
Повече информация за всички лауреати за 2013 г. 

Обява за набиране на проектни предложения „Трансфер на бизнес“ 

Генерална дирекция „Предприятия и индустрия“ публикува наскоро обява за набиране на предложения, чиято основна цел е да по-
добри средата за бизнес трансфери в Европа. Проектите, които ще се финансират по тази обява, трябва да се фокусират върху 
следните приоритетни области:  
• Създаване на паневропейски модели/ обучителни модули за консултанти по бизнес трансфер, които да подпомогнат развитието/ 
подобряването на техните умения и методи при решаването на различни проблеми, които възникват в процеса на бизнес трансфер 
(вкл. физиологичните и емоционални аспекти на трансфера) и адаптирането им към различния национален контекст;  
• Разработване на стандарти, свързани с платформи за покупко-продажба, които гарантират качеството на услугите, предоставяни 
от платформата;  
Предлагане на модел на ефективна програма за повишаване на осведомеността с цел по-добро планиране и подготовка за бизнес 
трансфера;  
• Предлагане на мерки за подобряване и хармонизиране на методите за събиране на данни за трансфер на бизнес в Европа.  
Дейностите могат да се фокусират или върху създаването на нови модели, методи/ обучителни модули или върху адаптирането, 
подобряването и по-широкото разпространение на тези, които вече съществуват и са доказали, че са успешни в техния специфичен 
контекст. И в двата случая те трябва да могат да бъдат лесно репликирани навсякъде в Европа. Устойчивостта на проектите трябва 
да бъде осигурена след приключване на европейското финансиране. Общият бюджет на обявата възлиза на 700 000 евро, а крайни-
ят срок за подаване на предложения е 5 март 2014.   
Повече подробности за тази обява за предложения, както и документи за кандидатстване, могат да бъдат намерени на следния ад-

рес: http://ec.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/winners/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_bg.htm
https://twitter.com/EEPA_en
https://twitter.com/EEPA_de
https://www.facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards
http://www.youtube.com/watch?v=DxjMEC6guR0
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/winners/index_bg.htm
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Структурни и инвестиционни фондове: Комисията засилва ролята на партньорите при планирането и израз-

ходването на средствата 

Европейска комисия прие общ набор от стандарти, които имат за цел подобряването на консултациите, участието и диалога с парт-
ньорите — регионални, местни, градски и други административни власти, профсъюзи, работодатели, неправителствени организации 
и организации, ангажирани с насърчаването на социалното приобщаване, равенството между половете и недискриминацията, при 
планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондо-
ве (ЕСИФ). 
Става въпрос за Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейс-
кия фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 
Европейският кодекс за поведение при прилагането на 
принципа на партньорство изисква от държавите член-
ки да засилят сътрудничеството между съответните 
органи, отговорни за изразходването на структурните и 
инвестиционните фондове на ЕС, както и между парт-
ньорите по проектите, така че да бъде улеснен обме-
нът на информация, опит, резултати и добри практики 
в програмния период 2014-2020 г. Това ще благоприят-
ства ефективното изразходване на финансовите ре-
сурси. 
„Бихме искали да подсигурим конструктивното сътруд-
ничество между държавите членки и представителите 
на заинтересованите страни при планирането и изпъл-
нението на програмите, използващи европейските 
структурни и инвестиционни фондове, за да се макси-
мизира полезното действие на тези финансови ресур-
си“, заяви комисар Андор. 
В Кодекса за поведение, който е под формата на правно обвързващ регламент на Комисията, се определят цели и критерии за под-
сигуряване на прилагането на принципа на партньорство от държавите членки. Това означава, че от държавите членки се изисква 
да: 

 гарантират прозрачност при избора на партньори, представляващи регионалните, местните и други публични власти, социал-
ните и икономически партньори и организации, представляващи гражданското общество, които да бъдат назначени като пъл-
ноправни членове в мониторинговите комитети на програмите; 

 предоставят полезна информация на партньорите, както и достатъчно време — предпоставки за едни ползотворни консулта-
ции; 

 гарантират ефективното участие на партньорите на всички етапи на процеса за всички програми — при подготовката, по вре-
ме на изпълнението, включително при мониторинга и оценката; 

 подпомагат изграждането на капацитета на партньорите за подобряване на техните знания и умения с оглед на активното им 
участие в процеса, както и създаване на платформи за взаимно обучение и обмен на добри практики и новаторски подходи. 

В регламента се посочват принципите, които държавите членки трябва да прилагат, но същевременно им се предоставя достатъчно 
гъвкавост при практическото уреждане на подробностите за участие на заинтересовани партньори на различните етапи на програма-
та. 
Обща информация 
Партньорството е един от основните принципи при управлението на средствата от Европейския съюз. То предполага тясно сътруд-
ничество между публичните власти на национално, регионално и местно равнище в държавите членки и частния сектор, както и дру-
ги заинтересовани страни. Коментарите на заинтересованите страни показват, че макар и да е неразделна част от политиката на 
сближаване, принципът на партньорство се прилага твърде различно в различните държави членки и зависи до голяма степен от 
това дали институционалната и политическата култура в дадена държава членка вече е установила благоприятна среда за консулта-
ции, участие и диалог със съответните заинтересовани лица. 
Новите правила под формата на правно обвързващ и пряко приложим регламент на Комисията (т.нар. „делегиран акт“) следовател-
но увеличават значението на изискването за партньорство в член 5 от Регламента за общоприложимите разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г. 
За повече информация 
Уебсайт на г-н Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm 
Следете дейността на Ласло Андор в Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU 
За безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването може-
те да се абонирате на адрес: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2019&furtherNews=yes 
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Силната промишленост е предпоставка за икономически растеж и заетост 

Европейският съюз излиза от най-продължителната рецесия в историята си, която показа, че силната промишленост е важен фактор 
за устойчива икономика. Промишленият сектор в Европа не се ограничава само до производството — към него спадат добивът на 
суровини, енергетиката, услугите за стопанския сектор (например логистика), потребителските услуги (като сервизно обслужване на 
потребителски стоки за дълготрайна употреба) и туризмът. На него се падат 80% от износа на ЕС и от научните изследвания и ино-
вациите с частно финансиране, т.е. значението на промишления отрасъл е много по-голямо, отколкото сочи делът му в БВП. Почти 
25% от заетите в частния сектор работят в промишлеността и в много случаи трудът им е висококвалифициран, а всяко ново работ-
но място в производствения сектор допринася за създаването на 0,5—2 работни места в други отрасли. Въпреки това делът на про-
изводството в брутния вътрешен продукт на ЕС продължава да намалява и през лятото на 2013 г. е бил 15,1% — далеч от обявена-
та цел да формира 20% от БВП през 2020 г., която Комисията постави през 2012 г. 
Конкурентоспособната промишленост — приоритет за Европа 
Мащабът на предизвикателствата пред бъдещето на Европа налага да се очертаят политически насоки на най-високо равнище, т.е. 
в Европейския съвет. Само по този начин могат да се съгласуват и степенуват всички механизми, с които разполага Европейският 
съюз. Европейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността за повишаване на 
конкурентоспособността и за постигане на траен икономически растеж в Европа, както и да предприемат по-систематични мерки за 
насърчаване на конкурентоспособността във всички области на политиката. 
Според Европейската комисия трябва да се работи по следните приоритети, за да се повиши конкурентоспособността на европейс-
ката промишленост: 
да се предприемат комплексни мерки във всички области на политиката с цел да се повиши конкурентоспособността на промишле-
ния отрасъл, който има съществено значение за общото състояние на икономиката в ЕС; 
оптимално да се използват възможностите на вътрешния пазар, като се изгражда необходимата инфраструктура, гарантира се ста-
билна, опростена и предвидима нормативна уредба, благоприятстваща развитието на предприемачеството и иновациите, а също 
като се интегрират капиталовите пазари, осигуряват се по-добри възможности за обучение и мобилност на гражданите и се завърши 
изграждането на вътрешния пазар за услуги, който е определящ за конкурентоспособността на промишления отрасъл; 
да се предприемат действия на вътрешния пазар и на международно равнище, за да се гарантира, че предприятията могат да си 
набавят енергия и суровини на достъпни цени в съответствие с международната конюнктура; 
да се въведат и използват инструменти за финансиране на европейско равнище, като конструктивно се съчетават средствата 
по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME), „Хоризонт 2020“, струк-
турните фондове (най-малко 100 милиарда евро по линия на средствата за регионално развитие) и национално финансиране за 
иновации, инвестиции и нова индустриализация; 
да се възстанови кредитирането за реалната икономика при нормални условия. Европейската инвестиционна банка трябва да изпъл-
нява по-стратегическа роля, като насочва повече целеви средства за иновации и проекти в промишления отрасъл. На равнището на 
Европейския съюз трябва да се работи за преодоляване на оставащите спънки, предизвикани от фрагментирания характер на фи-
нансовите пазари, и да се създават условия за развитието на алтернативни източници на финансиране; 
да се подпомага постепенното включване на предприятията от ЕС — и особено на малките и средните предприятия — в глобалните 
вериги на стойността, за да се повиши тяхната конкурентоспособност и да се осигури достъпът им до световните пазари при по-
благоприятни условия; 
да се стимулира развитието на по-конкурентоспособен промишлен отрасъл, който е основен фактор за възстановяване на икономи-
ческия растеж и заетостта, за да може до 2020 г. делът на производството да достигне 20% от БВП. 

 

Комисията призовава за незабавни действия за възраждане на европейската промишленост 
Европейската комисия призовава държавите членки да признаят водещото значение на промишлеността като фактор за икономичес-
ки растеж, заетост и повишаване на конкурентоспособността чрез мерки във всички области на политиката. Това е посланието на 
приетото днес Съобщение за възраждане на европейската промишленост. Комисията призовава Съвета и Европейския парламент 
да приемат представените законодателни предложения в областта на енергетиката, транспорта, космическия сектор и цифровите 
комуникации, както и да гарантират прилагането на необходимото законодателство, с което да завърши изграждането на вътрешния 
пазар. Необходими са и мерки за модернизиране на промишления отрасъл, като се отделят средства за иновации, ефективно изпол-
зване на ресурсите, развитие на нови технологии, квалификация и достъп до финансиране с помощта на специална финансова под-
крепа от ЕС. Комисията полага усилия Европа да предлага благоприятна среда за бизнеса чрез по-проста административна уредба 
и по-ефикасна публична администрация на национално и регионално равнище, както и на равнището на ЕС. Работи се и по други 
съществени механизми за достъп до пазара в трети държави — хармонизиране на международните стандарти, открити процедури 
за възлагане на обществени поръчки, защита на патентното право и дипломация на икономическата арена. 
Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за развитието на промишлеността и предприема-
чеството, подчерта: Остава още много работа, ако искаме да постигнем целта до 2020 г. промишлеността да формира 20% 
от брутния вътрешен продукт в Европа. Конкурентоспособността на промишления отрасъл трябва да бъде политически 
приоритет на срещата на Европейския съвет през март 2014 г. С представената днес инициатива Комисията недвусмислено 
подчертава, че ако не предприемем спешни мерки за нова индустриализация и модернизация на икономиката, не можем да разчи-
таме на нови работни места. Необходими са енергични действия на европейско и национално равнище, за да съгласуваме и сте-
пенуваме всички средства, с които разполагаме. Стратегията за развитие на промишлеността трябва да обхваща и много 
други сектори, тъй като те са все по-тясно свързани и имат огромно влияние за успеха на промишления отрасъл. 
За повече информация: 
Communication For a European industrial renaissance 
MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-37_en.htm
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Околна среда: Европейската комисия препоръчва минимално изискуеми принципи за добива на шистов 

газ 

Днес Европейската комисия прие препоръка, имаща за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната 
среда и климата във връзка с технологията за „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-
специално при дейности във връзка със шистовия газ. Препоръката следва да послужи на всички държави членки, които желаят да 
използват такава практика, да предприемат мерки по отношение на рисковете за здравето и околната среда, както и да осигурят по-
добра прозрачност на тази практика за гражданите. Също така, препоръката е насочена към създаване на равнопоставеност в рам-
ките на стопанския отрасъл и към определяне на по-ясна нормативна рамка за инвеститорите. 
Препоръката е придружена от съобщение, в което са разгледани възможностите и предизвикателствата при прилагането на 
„фракинг“ за добив на въглеводороди. И двата документа са част от по-широкообхватна инициатива на Европейската комисия за 
въвеждане на цялостна рамка за политиката в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. 
Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Шистовият газ поражда надежди в някои райони на Европа, но в 
същото време е и причина за загриженост от страна на обществеността. Европейската комисия откликва на призивите за 
предприемане на съответно действие с публикуването на минимално изискуеми принципи, които държавите членки се прикан-
ват да следват във връзка с безпокойствата за околната среда и здравето, и които в същото време дават на операторите и 
инвеститорите необходимата за тях предсказуемост.“ 
Въз основа на съществуващото законодателство на ЕС и допълвайки го, когато това е необходимо, препоръката призовава държа-
вите членки да извършват по-специално следното: 
Предварително да планират разработките и да оценяват възможните кумулативни въздействия преди издаването на лицензи; 
Внимателно да оценяват въздействията върху околната среда и съответните рискове; 
Да осигуряват конструктивната цялост на сондажа в съответствие със стандартите за най-добра практика; 
Да проверяват качествените характеристики на местните води, въздух и почви, за да проследяват евентуални промени и да 
вземат мерки при поява на рискове; 
Да ограничават емисиите в атмосферата, включително на емисиите на парникови газове, чрез улавяне на съответните газове; 
Да информират обществеността за химикалите, използвани във всеки отделен сондаж, и 
Да осигуряват прилагане от страна на операторите на най-добрите практики в рамките на целия проект. 
Европейската комисия ще продължи да подпомага обмена на информация с държавите членки, стопанския отрасъл и гражданските 
организации относно въздействието върху околната среда на проектите за шистов газ. 
Следващи стъпки 
Държавите членки на ЕС се приканват да въведат в действие принципите в рамките на шест месеца и, от декември 2014 г. нататък, 
ежегодно да информират Европейската комисия за въведените от тях мерки. Европейската комисия ще наблюдава прилагането на 
препоръката с публично достъпна таблица с резултати, чрез която ще сравнява ситуацията в различните държави членки. След 18 
месеца Европейската комисия ще проведе преглед на ефективността на този подход. 
Контекст 
Конвенционалният природен газ се намира в естествени под-
земни кухини. При шистовия газ ситуацията е различна – той 
също е природен газ, но е блокиран в порите на скали, които 
трябва да бъдат разломени („разпукани“ или „разкъсани“), за да 
може да се освободи газът. Засега в ЕС има само ограничен 
опит в областта на широкомащабното хидравлично разбиване с 
големи водни количества и висока интензивност. Тази техноло-
гия включва нагнетяване в съответния сондаж на големи коли-
чества вода, пясък и химикали, за да може скалите да бъдат 
разпукани и да се улесни излизането на газа. Досега съответни-
ят опит в Европа е главно в областта на хидравличното разби-
ване с малки водни количества при някои конвенционални труд-
нодостъпни подземни находища, главно при вертикални сонда-
жи, в сравнително малка част от досегашната практика в об-
ластта на нефтените и газовите сондажи в ЕС. Въз основа на опита в Северна Америка, където технологията за хидравлично разби-
ване с големи водни количества широко се прилага, сондажните оператори допълнително изпробват тази технология в ЕС. 

Необходимо е въздействията върху околната среда и съответните рискове да бъдат подходящо управлявани. Тъй като при разра-

ботването на находища на шистов газ за добива на едно и също количество газ е необходимо да се пробият повече сондажи в по-

голям район в сравнение с конвенционалния добив на газ, необходимо е внимателно да се оценяват и смекчават съответните куму-

лативните въздействия. 

По-голямата част от законодателството в областта на околната среда на ЕС предхожда практиката на хидравличното разбиване с 

големи водни количества. По тази причина някои екологични аспекти на тази практика не са цялостно разгледани в досегашното 

законодателство на ЕС. Това доведе до обществено безпокойство и призиви за предприемане на действие от страна на ЕС. 

За допълнителна информация: 

Съобщението и препоръката могат да бъдат намерени на следния сайт: 

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm 

Допълнителни данни относно политиката в областта на климата и енергетиката има в: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
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Заложени до 2030 г. цели относно климата и енергетиката за конкурентоспособна, сигурна и  

нисковъглеродна икономика на ЕС 

Намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % под равнището от 1990 г., въвеждане на задължение за целия ЕС делът на 
енергията от възобновяеми източници да е най-малко 27 %, по-амбициозни цели на политиката за енергийна ефективност, нова 
система за управление и набор от нови показатели за изграждането на конкурентна и сигурна енергийна система — това са основни-
те положения в новата рамка за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г., представена днес от 
Европейската комисия. 
Тази рамка е определена въз основа на подробен анализ на цените на енергията и свързаните с нея разходи, като ще предостави 
правна сигурност за инвеститорите и съгласуван между държавите членки подход, водещ до разработването на нови технологии. 
Целта ѝ е да се стимулира непрекъснатият напредък към нисковъглеродна икономика и конкурентоспособна и сигурна енергийна 
система, която гарантира наличието на енергия на достъпни цени за всички потребители, повишава сигурността на енергийните дос-
тавки за ЕС, намалява зависимостта от вноса на енергия и създава нови възможности за растеж и работни места, като се отчитат 
потенциалните ценови въздействия в дългосрочен план. 
Съобщението относно рамката за политиките за периода до 2030 г. ще бъде подложено на обсъждане на най-високо равнище — в 
Европейския съвет и Европейския парламент. То е придружено от законодателно предложение относно създаването през 2021 г. на 
резерв за пазарна стабилност за схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС с цел да се подобри нейната устойчивост. В доклад за 
цените на енергията и свързаните с нея разходи в Европа, публикуван едновременно със съобщението, се посочва, че повишаване-
то на цените на енергията може частично да се компенсира чрез разходоефективни политики в областта на енергията и климата, 
конкурентни енергийни пазари и подобрена енергийна ефективност. 
По този въпрос председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: Действията по отношение на климата са от 
решаващо значение за бъдещето на планетата, а истински европейската политика в областта на енергетиката е ключов 
фактор за нашата конкурентоспособност. Представеният днес пакет доказва, че паралелните усилия в тези две насоки са не 
само възможни, но и взаимносвързани. ЕС има интерес от изграждането на икономика с висока заетост, която разчита на собс-
твено производство на чиста енергия и е все по-малко зависима от енергийния внос. Амбициозната цел за намаляване на еми-
сиите на парникови газове с 40 % до 2030 г. е най-ефективният от гледна точка на разходите крайъгълен камък по пътя към 
нисковъглеродната икономика. А целта за постигане на най-малко 27 % дял на енергията от възобновяеми източници е важен 
сигнал, с който предоставяме стабилност на инвеститорите, стимулираме екосъобразната заетост и гарантираме сигур-
ността на доставките в ЕС. 

От своя страна комисарят по въпросите на енергетиката Гюнтер Йотингер посочи: Рамката за политиките в периода до 2030 г. ще 

помогне на ЕС да осъществи напредъка към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, инвестиционна стабилност и 

сигурност на енергийните доставки. Ще се стремя да гарантирам, че цените на енергията ще останат достъпни както за 

домакинствата, така и за предприятията. В новата рамка се предвиждат амбициозни действия за борба с изменението на 

климата, но наред с това се отчита необходимостта разходите за тях да са възможно най-ниски. Вътрешният енергиен па-

зар осигурява основата за постигане на тази цел и ние ще продължим да работим за неговото завършване, за да може да се 

използва пълният му потенциал — това включва „европеизирането“ на политиките относно енергията от възобновяеми из-

точници. 

Комисарят по действията в областта на климата Кони Хедегор отбеляза: Макар някои да твърдят, че в момента Комисията е 

неспособна да предприеме амбициозни действия, днес доказахме, че това съвсем не е така. Намаляването на емисиите с 40 % 

е целта с най-голяма ефективност на разходите за ЕС, в която се отчита и нашата отговорност в световен мащаб. Наред с 

това Европа трябва да продължи да работи усилено за по-широкото използване на възобновяемите източници. Ето защо пред-

ложената днес от Комисията задължителна цел за ЕС е толкова важна. Подробностите относно новата рамка ще бъдат те-

първа договорени, но по-същественото е, че Европа е поела в правилната посока. Ако всички други региони си бяха поставили 

толкова амбициозни цели по отношение на климата, положението в света щеше да е много по-добро. 

Основните елементи на установената от Комисията рамка за политиките в периода до 2030 г. са следните: 

1. Задължителна цел за намаляване на емисиите на парникови газове: Целта за намаляване с 40 % на емисиите под рав-

нището от 1990 г. заема централно място в политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата в периода до 2030  г. и 

ще бъде постигната само чрез вътрешни мерки. След 2020 г. годишното намаление на тавана на емисиите от секторите, 

попадащи в обхвата на СТЕ на ЕС, ще бъде увеличено от сегашните 1,74 % на 2,2 %. Емисиите от секторите извън СТЕ на 

ЕС ще трябва да се понижат с 30 % под равнището за 2005 г., като свързаните с това усилия ще бъдат разпределени спра-

ведливо между държавите членки. Комисията приканва Съвета и Европейския парламент да подкрепят до края на 2014 г. 

предложението ЕС да се ангажира в началото на 2015 г. с намаляване на емисиите с 40 % в рамките на международните 

преговори за ново глобално споразумение в областта на климата, което трябва да бъде сключено в Париж в края на 2015 г. 

2. Енергийна ефективност: Подобрената енергийна ефективност не само ще допринесе за постигането на всички цели на 

политиката на ЕС в областта на енергетиката — тя е и задължително условие за прехода към конкурентоспособна, сигурна и 

устойчива енергийна система. Ролята на енергийната ефективност в рамката за политиките в периода до 2030 г. ще бъде 

допълнително анализирана при прегледа на Директивата за енергийната ефективност, който ще приключи по-късно тази 

година, след което Комисията ще прецени дали са необходими изменения в директивата. Въпросите на енергийната ефек-

тивност ще трябва да бъдат включени и в националните енергийни планове на държавите от ЕС. 
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3. Реформа на СТЕ на ЕС: Комисията предлага установяването на резерв за пазарна стабилност в началото на следващия период 
на търговия по СТЕ — т.е. през 2021 г. Чрез този резерв ще се реши проблемът с излишъка от квоти за емисии, натрупан през пос-
ледните няколко години, като устойчивостта на системата спрямо значителни сътресения ще се подобри с въвеждането на автома-
тично регулиране на предлагането на квоти за продажби чрез търг. Създаването на такъв резерв — в допълнение към неотдавна 
договореното забавяне на тръжната продажба на 900 млн. квоти до 2019—2020 г. — се ползва с подкрепата на широк кръг заинтере-
совани страни. Съгласно днешното законодателно предложение резервът ще функционира изцяло по предварително определени 
правила, изключващи субективни действия за Комисията или държавите членки по прилагането му. 
4. Конкурентоспособна, достъпна и сигурна енергия: Комисията предлага набор от основни показатели, които да послужат за 
оценка на напредъка във времето и като фактическа база за евентуална политическа реакция. Тези показатели се отнасят например 
до разликите в цените на енергията между основните търговски партньори, диверсификацията на предлагането и използването на 
местни енергийни източници, както и до капацитета на междусистемните връзки между държавите от ЕС. С помощта на тези показа-
тели политиките ще осигурят конкурентоспособна и сигурна енергийна система в периода до 2030 г., която ще продължи да се осно-
вава на пазарната интеграция, диверсификацията на предлагането, засилената конкуренция и разработването на местните енергий-
ни източници, както и подкрепата за научните изследвания, развойната дейност и иновациите. 
5. Нова система за управление: Рамката за политиките в периода до 2030 г. включва нова система за управление, която се основа-
ва на национални планове за конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергетика. Въз основа на предстоящите насоки от 
Комисията тези планове ще бъдат изготвени от държавите членки по общ подход, който ще повиши гаранциите за инвеститорите, 
ще предостави по-голяма прозрачност и ще засили съгласуваността, координацията и наблюдението на равнище ЕС. Системно при-
лагани процедури между Комисията и държавите членки ще гарантират, че плановете са достатъчно амбициозни и с течение на 
времето ще осигурят съгласуваността между тях. 

Съобщението относно рамката за политиките в периода до 2030 г. е придружено 

от доклад за цените на енергията и свързаните с нея разходи, в който се съ-

държа оценка на основните фактори и сравнение на цените в ЕС с тези на негови-

те основни търговски партньори. От 2008 г. насам се наблюдава поскъпване на 

енергията в почти всички държави от ЕС — главно поради данъци и налози, но и 

поради по-високите разходи за разпределителни мрежи. Сравнението с междуна-

родните партньори показва нарастващи ценови разлики — особено по отношение 

на цените на газа в САЩ — които могат да застрашат конкурентоспособността на 

Европа най-вече в енергоемките промишлени отрасли. Това поскъпване обаче 

може да бъде частично компенсирано чрез разходоефективни политики в областта 

на енергетиката и климата, конкурентни енергийни пазари и мерки за повишаване 

на енергийната ефективност (като например използване на енергийно по-

ефективни продукти). По примера на своите конкуренти европейската промишле-

ност вероятно ще трябва да увеличи усилията си по отношение на енергийната 

ефективност (в рамките на физическите ограничения), ако реши да инвестира в 

чужбина, за да бъде по-близо до бързо разширяващите се пазари. Всички тези 

констатации са взети предвид в рамката за политиките в периода до 2030 г. 

Предстоящи стъпки 

Очаква се рамката да бъде разгледана от Европейския съвет на неговото пролет-

но заседание, насрочено за 20—21 март. 

Контекст 

Рамката се основава на съществуващия законодателен пакет в областта на клима-

та и енергетиката и формулираните в него цели за 2020 г., както и на пътните карти на Комисията за развитието на енергетиката  и 

изграждането на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност до 2050 г. Съобщението относно тази рамка бе 

предшествано от зелена книга на Комисията от март 2013 г., с която бе поставено началото на широка обществена консултация 

относно най-подходящия обхват и структура на целите в областта на климата и енергетиката за 2030 г. Тези документи отразяват 

целта на ЕС до 2050 г. да се постигне намаляване на емисиите на парникови газове с 80—95 % под равнището от 1990 г. като част 

от необходимите усилия от страна на развитите държави. 

За повече информация: 

Рамка за политиките в областта на енергетиката: 

http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm 

Рамка за политиките в областта на климата: 

http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm 

Вж. също: 

MEMO/14/39 — Въпроси и отговори относно резерва за пазарна стабилност за СТЕ 

MEMO/14/40 — Въпроси и отговори относно рамката за политиките в периода до 2030 г. 

MEMO/14/38 — Въпроси и отговори относно доклада за цените на енергията 

http://ec.europa.eu/energy/2030_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-39_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-40_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-38_en.htm
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Националният иновационен фонд е с бюджет от 10 млн. лв. за 2014 г.  

Десет милиона лева е бюджетът на Националния иновационен фонд (НИФ) за 2014 г., осигурени от държавния бюджет. Поредната – 
седма, конкурсна сесия за набиране на проектни предложения ще бъде с бюджет от 5 835 268. 36 лв. Началната дата за кандидатс-
тване е 1 февруари, а крайният срок – 31 март, до 17:30 ч., съобщиха от икономическото министерство. 
В конкурса могат да участват два типа проекти - научноизследователски развойни и такива за техническа осъществимост 
Първият тип проекти са насочени към технологичното развитие на нови продукти, процеси и услуги или върху същественото им усъ-
вършенстване. Максималната стойност на субсидията е 500 хил. лв. Безвъзмездната помощ от фонда не трябва да надвишава 50% 
от приемливите разходи по проекти за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие. 
Вторият тип проекти са свързани с изследване на възможността за бъдеща реализация на даден научно-приложен продукт. Малките 
и средните предприятия могат да получат допълнителна субсидия в рамките на 10% от стойността на проекта. Сумата може да на-
расне с още 10%, ако в екипа участва научна организация, университет или друго висше училище. Срокът за изпълнение на одобре-
ните предложения варира между 6 и 36 месеца. 
Проектите се оценяват по два критерия:иновативност (60% тежест) и икономическа перспектива (40%). Комитет от представители 
на бизнеса и науката с доказана професионална репутация, както и от служители на Агенцията за насърчаване на малките и средни-
те предприятия извършва оценка на конкурсната документация. Независими експерти с квалификация в съответната научна област 
също помагат на оценяващия комитет. 
Управителният съвет на фонда одобри и приоритетните сектори и области на индустриалните изследвания и на експеримен-
талното развитие за седмата конкурсна сесия. Това са: машиностроене, електроника и електротехника, хранително-вкусова промиш-
леност, информационни и комуникационни технологии в 
сферата на предприятията, творчески индустрии. 
Има промени и в Правилата за управление на средст-
вата 
"Новите правила се базират на балансиран подход: облек-
чава се административната тежест, улеснява се достъпът 
до финансиране, ще се прилага по-ефективен експертен 
контрол", коментира за "Капитал Daily" Евгений Иванов, 
изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на 
малките и средните предприятия. И уточни, че се намаля-
ва броят на изискваните документи, тъй като обстоятелст-
вата, които ще се удостоверяват с тях, ще бъдат проверя-
вани служебно от експертите в агенцията. 
Съществено нововъведение е облекченият достъп до фи-
нансиране - предвидена е възможност за авансово ползва-
не на до 50% от договорените субсидии. Тази промяна ще 
осигури на фирмите оперативни средства, необходими за 
реализиране на проектите, уточни Евгений Иванов. 
Засилва се ролята на оценяващия комитет — това ще 
бъде постоянно действащ орган, който ще наблюдава изпълнението на проектите през целия срок от датата на подписването на 
договорите. 
Промяната осигурява допълнителна техническа експертиза и по-ефективен мониторинг, което ще гарантира качественото изпълне-
ние на проектите и постигане на желаните резултати, обобщи Евгений Иванов. За субсидия от Националния иновационен фонд мо-
гат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон и реализиращи проектите си на територията на България. Те 
могат да работят самостоятелно или в партньорство с други фирми, висши училища, БАН, научни организации или колективи, както 
и с български организации, включени в международни проекти с марката ЕВРИКА. 
Източник: Капитал  
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