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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 2, 2013 год. 

Калфин представи евробюджета във Враца 
Среща с представители на бизнеса и банковия сектор проведе евродепутатът Ивайло Калфин в Конферентната зала на Търговско-
промишлената палата във Враца. Организатори на срещата са Информационен и иновационен център  
Enterprise Europe Network Враца и Търговско-промишлена палата – Враца, а модератор бе Илиана Филипова – изпълнителен дирек-
тор на Търговско-промишлена палата – Враца.  
Темата на дискусията бе „Приоритети на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 година, бюджет, многогодишната финансова 
рамка, промишлената политика на Съюза и прилагането на нови 
технологии, включително мерките във връзка с малките и средни 
предприятия.” 
Калфин заяви, че Европейският парламент ще отхвърли орязания 
бюджет на Европейския съюз, но животът няма да спре, а ще се 
определя от досегашния бюджет на европейската общност.  
Европейският парламент е поискал от Европейската комисия разме-
рът на новия бюджет да е достатъчен, за да се осигури икономичес-
ки растеж, да се осигурят средствата за одобрените програми и 
проекти, като не се орязват в края на годината, а поетите ангажи-
менти да се изпълняват.  
Калфин допълни, че в новия бюджет ръководителите на всички 
страни от Евросъюза са се разбрали да има програма за борба с 
младежката безработица, за която ще бъдат заделени 6 милиарда 
евро. Повече средства са заделени и за повишаване на конкурен-
тоспособността на икономиката чрез иновации и за научни изслед-
вания, каза още евродепутатът. 
Според Калфин, този бюджет не отговаря на целите, поставени от Европейския съюз. "На практика запазваме парите за кохезионна 
политика, а парите за селскостопанската политика се увеличават до 2016 г. на плащанията на декар на земеделците, това е влязло 
в договора ни вече и няма как да се промени. България запазва същите числа на европейска помощ, нещо което е заложено в дого-
вора ни за присъединяване още през 2006 г. Ние сме една от няколкото страни, която сравнително запазва своите пари от евробю-
джета. Има така наречените „специални решения”, които може да наречем и подаръци. Редица страни като Чехия, Словакия, Ита-
лия, Франция, Испания, Малта, Португалия и т.н., получават допълнително средства за най-бедните си региони. А ние нямаме до-
пълнителни средства въпреки, че сме най-бедните в ЕС. Така че, не съм убеден, че България стои добре в тези преговори", катего-
ричен бе Калфин. 
Въпреки намаляването на общия бюджет на ЕС спрямо периода 2007-2013 г. на 960 млрд. евро за 2014-2020 г., България получава 
повече средства за новия програмен период. В новата финансова рамка нашата страна ще получи над 12 млрд. евро нетен приход 
от ЕС - разликата между средствата, които получава и тези, които внася в бюджета на европейската общност. 
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Споразумение за многогодишния бюджет на ЕС за 2014 – 2020 г. 
Безпристрастна оценка на споразумението между държавните и правителствените ръководители ще покаже, че то не е без недоста-
тъци, но дава основа за преговори с Европейския парламент.  
Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу подчерта, че едно от съществените условия за изпълнението на това 
споразумение е наличието на възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи адаптирането към промени, например чрез прех-
върляне на средства от една година в друга. 
Той заяви, че въпреки че размерът на бюджета, договорен от държавните и прави-
телствените ръководители е под това, което Комисията счита за необходи-
мо...„споразумението, постигнато тази вечер, може да е важен катализатор за рас-
теж и заетост.“ 
Председателят посочи няколко положителни елемента на новия многогодишен бю-
джет: 
1. Запазването на основната структура на предложението на Комисията и някои 
новаторски инструменти, включително Механизма за свързване на Европа, чрез 
който се осигуряват инвестиции в областта на транспорта, енергетиката и цифрови-
те технологии. Това прави бюджета на ЕС средство за конкурентоспособност и рас-
теж в европейски мащаб. 
2. По-значителните инвестиции от преди в европейски програми от съществено значение за подкрепа на растежа и създаването на 
работни места – например Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации, Еразъм за всички за студентски обмен и обучение в 
чужбина и COSME за малките и средните предприятия . 
3. Включването на елементи, чиято цел е преодоляване на големите социални предизвикателства в момента, особено новата иници-
атива за младежка заетост. Тя представлява ангажимент за действия на равнище ЕС във връзка с днешното основно политическо 
предизвикателство – връщане на младите хора на работа. Програмата за подпомагане на най-нуждаещите се хора в Европа също 
бе запазена, както и европейските ангажименти по отношение на помощта за развитие и хуманитарната помощ. 
По друга точка от дневния ред на заседанието на Европейския съвет – търговията – председателят Барозу заяви, че е доволен от 
приетите категорични заключения, с които Европейският съвет подкрепя амбициозната търговска програма на Комисията. „Трябва 
да продължим със сключването на споразумения за свободна търговия, тъй като по-добрият достъп до пазари ще доведе до нараст-
ване на БВП с най-малко 2 %... Комисията ще работи за реализирането на пълния потенциал на едно цялостно трансатлантическо 
споразумение за свободна търговия. Надявам се много скоро групата на високо равнище да представи на нас и на президента Оба-
ма препоръка за започване на преговори за трансатлантическо търговско споразумение.“ 
Накрая, председателят Барозу повтори, че изпълнението на ангажиментите на ЕС към неговите партньори в Южното Средиземномо-
рие (страните, участвали в Арабската пролет) продължава да е основен приоритет. „Необходимостта от подкрепа остава по-силна от 
всякога. Доволен съм от решителността на Европейския съвет да продължава да подкрепя прехода към демокрация в региона“, зая-
ви той. 

Прочетете заключенията на Европейския съвет  
Регионални проекти в светлината на прожекторите 

С наградите RegioStars се отличават някои от най-добрите регионални проекти, финансирани от ЕС.  
Петте отличени проекта демонстрират новаторство в насърчаването на интелигентен, устойчив растеж от полза за хората, околната 
среда и икономиката. 
Те са сред стотиците хиляди проекти, получаващи средства от фондовете на ЕС за регионално развитие. Победителите в конкурса 
RegioStars за 2013 г. във всяка от категориите са: 
UPTEC, интелигентен растеж – научно-технологичният парк на Университета в Порто вече е помогнал на 110 фирми, включително 
на 95 новосъздадени фирми, 5 големи компании и 5 частни центъра за иновации. Създадени са били близо 800 работни места за 
студенти, което е допринесло за силния икономически растеж в региона. 
Enworks, устойчив растеж – службата за екологична подкрепа помага на малки фирми в Северозападна Англия да използват ресур-
сите по по-ефективен начин. В резултат от дейността ѝ предприятията са установили възможности за икономии от 95 млн. евро. 
Екологичните подобрения са допринесли за създаване или запазване на близо 960 работни места. 
Индивидуални възможности за заетост , приобщаващ растеж – полският проект в Елблаг предоставя професионални съвети 
за заетост на хора над 45 години, които отдавна са без работа. Около 80 % са намерили работа и благодарение на продължаващата 
подкрепа 9 от всеки 10 от тях все още работят 15 месеца по-късно. 
Квартално управление в Берлин , необлагодетелствани градски райони (CityStar) – проектът е довел до въвеждане на упра-
вителни органи в по-слабо развити райони в Берлин, като по този начин се е засилило участието на местни жители в програмите за 
подобряване на тяхното качество на живот. 
Към работата , информиране на обществеността – литовският проект е довел до създаване на серия от видеоклипове за 
телевизията, поставящи под въпрос отношението към глухите хора. Създадени бяха пилотни центрове за заетост на хората със 
слухови увреждания, които са помогнали на две трети от посетилите ги да намерят работа. 
За тазгодишните награди кандидатстваха рекорден брой проекти - 149. Победителите получиха своите награди на 31 януари на це-
ремония в Брюксел.Кандидатурите за наградите за 2014 г. трябва да бъдат изпратени до 19 април 2013 г. Финалистите ще могат да 
представят проектите си пред независимо жури по време на годишната конференция за представителите на местното и регионално-
то управление (7-10 октомври). 
Източник: Европейска комисия 
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Данъчно облагане на финансовите трансакции – ефективно функциониране 
Данък върху финансовите трансакции ще се налага в Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Гърция, Италия, Португалия, 
Словакия, Словения и Испания. Заедно тези 11 страни от ЕС смятат да въведат нов данък върху финансовите трансакции. По тяхна 

молба Комисията определя общ подход към събирането на данъка. 
Целта на данъка е да се гарантира, че финансовата индустрия внася своя дължим 
дял в държавния бюджет. В момента този сектор плаща по-ниски данъци от оста-
налите сектори. 
Това ще бъде също така начин да бъдат накарани банките и другите компании за 
финансови услуги да поемат своя дял от разходите във връзка с възстановяването 
от кризата. Те бяха сред основните причини за икономическия спад и получиха 
значителна правителствена помощ, за да оцелеят. 
Данъкът ще се прилага за всички финансови трансакции, една от страните по кои-
то се намира в една или повече от тези 11 държави. Минималното равнище ще е 
0,01 % за деривати и 0,1 % за всички други трансакции, включително покупки на 
акции и облигации. Участващите страни могат да прилагат и по-високи ставки. 
Данъкът няма да се налага при ежедневни финансови операции на физически и 
юридически лица като застраховане, вземане на ипотечен кредит, покупки с кредитни карти и бизнес кредитиране. 
Очаква се приходите от данъка да възлизат на 30-35 млрд. евро годишно. Част от тях могат да постъпят в бюджета на ЕС. В такъв 
случай вноската на участващата страна ще бъде намалена със съответната сума. 
Останалите приходи от данъка ще постъпят в националните бюджети и ще бъдат използвани като останалите данъчни приходи – 
например за намаляване на дълга или за инвестиции в растеж и работни места. 
Следващи стъпки 
16 от 27-те страни от ЕС няма да приложат данъка веднага. Те могат да се присъединят към схемата по-късно, а вече дадоха чрез 
ЕС зелена светлина на 11-те страни за нейното въвеждане. 
Предстои провеждане на задълбочени обсъждания как да се приложи данъка. Всички страни от ЕС могат да участват в обсъждания-
та, но само 11-те ще могат да гласуват, като те трябва да постигнат консенсус, за да може данъкът да бъде въведен, както е плани-
рано - на 1 януари 2014 г. Ще бъде поискано и становището на Европейския парламент. 
Източник: Европейска комисия 
 
Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите 

на Асистента по проекта 
От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена 
икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в 
края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса 
на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе. 
Асистентът по проекта ще осъществява приемането на проектните предложения, извършването на проверка и становище относно 
съответствие с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура, проверка на съответствието на проведени-
те процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, пре-
доставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата; участие в информационни кампании, под-
държане и актуализиране на интернет-базирана база данни и на интернет страницата по процедурата. 
С цел облекчаване на кандидатстването, оптимизиране на времето за проверка и осигуряване на прозрачност и проследимост на 
процеса на проверката, Асистентът по проекта е въвел електронна система за регистриране и обработка на постъпващата докумен-
тация. При регистрирането на проектното предложение, освен регистрационен номер, се генерира и уникален идентификационен 
цифров код, който позволява по всяко време през интернет да се проследява статуса на проектното предложение в процеса на про-
верката. 
Информация за контактите и адресите на Асистента по проекта е публикувана на интернет страницата на процедурата: http://
www.beeciff.org и на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската иконо-
мика” 
 

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на 
проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на 

клъстерите в България” 
Планират обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-
2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 
На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП “Конкурентоспособност” публикува проект на 
Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 
кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. 
Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на 
следната електронна поща: public.consultation@mee.government.bg. 
Източник: Огра, по материали от страницата на  “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
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Митници: подсилване сигурността на веригата за доставки 
Комисията прие решение, засягащо управлението на риска в митниците и сигурността на веригата за доставки. То задава стратегия, 
която ще позволи на граничните служби да се справят по-добре с рисковете, съпътстващи търговията на стоки по международните 
вериги за доставки. Решението включва дейности за по-рационалното използване на ресурсите, по-добро качество и наличност на 
търговска информация, както и по-задълбочено партньорство с търговски и международни партньори. Предложеният нов европейски 
подход ще допълни модела на работа на държавите членки чрез интегриране на по-широк обхват от информация и разузнаване, 
получена от разнообразни източници. 
Комисарят по данъчната и митническа политика на Европейс-
кия съюз, Алгирдас Семета, заяви: 
"Сигурността е топ приоритет на европейските митници. Те 
трябва да продължават да бъдат водещият орган на властта в 
борбата с преминаването на опасни стоки през границите на 
ЕС, запазвайки безопасността на европейските граждани. Все 
пак обаче естеството на опасностите и рисковете стана все по-
сложно в последните години, ето защо днес препоръчвам на 
всички страни членки нови по-добри подходи за справяне с 
митническите рискове в бъдеще.” 
Външната търговия на ЕС е нараснала с почти 50 % между 
2004 и 2010 година. Въпреки че основната част от търговията е 
легална, незаконната се равнява на почти 10 % от световната 
икономика (вижте изследване от Световния икономически фо-
рум). С увеличаването на глобалната търговия става все по- 
сложно да спреш бомба, заразена храна или контрабандна 
стока. 
Настоящата организация за справяне с рисковете по европейските граници не адресира еднакво рисковете за сигурността и безо-
пасността на външната граница. За да се гарантира сигурността, здравето и благосъстоянието на гражданите, както и легалната 
търговия, икономическите и финансови интереси на ЕС, Комисията предложи няколко ключови действия: 
 Търговците трябва да осигурят качествени данни на правилното място, в правилното време за ефективното управление на 

риска; 
 По-задълбочена работа с компании, внасящи и изнасящи стоки през границите; 
 Осигуряването на хомогенното въвеждане на система за управление на риска навсякъде по външните граници на Европейс-

кия съюз; създаване на капацитет за управление на риска на европейско ниво като допълнение към усилията на държавите-
членки; 

 По-структурирано и систематично сътрудничество между митниците и други органи на властта; 
 Засилване на международното сътрудничество с основните търговски партньори на ЕС. 
История 
Европейският съюз е център на глобалната търговия и логистиката на веригите за доставки. През 2011 г. европейските митници са 
обработили около 300 милиона митнически декларации, което представлява средно около 8.9 декларации за секунда, минали през 
администрациите на държавите членки. 
Повече от 90 % от световната търговия (8.4 милиарда тона стоки) се превозват годишно по море през над 25 000 световни търговски 
линии. Повече от 20 % от това количество превозено карго се разтоварва в Европа. 
Предложение за промяна в кодекса на европейските митници през 2005 г, обезпечи подобренията в общите правила за управление 
на митническите рискове (виж IP/05/209). Тази обща рамка установи общ критерий за идентифициране на рисковете, общите усло-
вия за доверените търговци, още познати като “Одобрени икономически оператори“ (виж Европейския информационен митнически 
портал), и анализ на риска за сигурността на предварителната доставка/ отпътуване, базирано на електронно изпратената информа-
ция за каргото. Оценката от въвеждането на това законодателство показва, че са необходими по-нататъшни стъпки за адекватно 
адресиране на опасностите за сигурността и безопасността по европейските граници. 
 

Нови правила за ДДС, благоприятстващи бизнеса, влизат в сила 
От 1 януари 2013 влязоха в сила нови правила за ДДС, които трябва да помогнат да се намали бюрокрацията за бизнеса в Европа. 
Втората директива за издаване на ДДС фактури съдържа две основни промени. Първо, тя равнопоставя електронното издаване и 
издаването на хартиен носител на фактури с общи правила, насочени към промотиране на електронните фактури. Страните членки 
не могат повече да поставят предварителни условия за използването на електронни фактури, като електронни подписи, а фактурите 
ще могат вече да се съхраняват електронно. В резултат на това фирмите вече могат да избират кой вариант на издаване на ДДС 
фактури ще е най-подходящ за тях. Това от своя страна ще доведе до потенциално намаляване на административните разходи на 
фирмите с до 18 милиарда евро годишно. 
Второ, страните членки могат да предложат cash accounting (бел. пр. - счетоводен метод, при който постъпленията се осчетоводяват 
в периода, през който са получени, а разходите в периода, през който реално са платени) за фирми с годишен оборот по-малко от 2 
милиона евро. Това означава, че тези МСП не е необходимо да плащат ДДС докато клиентът не е платил за услугата или продукта. 
Това би трябвало да улесни паричните потоци на фирмите в случай на дълги забавяния между издаването на фактурата на клиента 
и получаването на плащането. 
Въвеждането на правилата за ДДС фактуриране в 27-те страни членки е ключова дейност в рамките на Програмата в областта на 
цифровите технологии в Европа. 
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Засилване на връзките между бизнеса и образованието 
Кампанията на Европейската комисия „We Mean Business” цели да повиши осведомеността относно заздравяване на връзките между 
бизнеса и образованието, така че младите хора да имат правилните умения, за да успеят на пазара на труда, което от своя страна 
ще направи индустрията и икономиката по-конкурентоспособни. 
По-конкретно, кампанията набляга на ползите за фирмите от приемането на европейски ста-
жант, било то чрез програма Еразъм (за висше образование) или чрез програма Леонардо да 
Винчи (за професионално обучение), и на това как те биха могли да се включат. 
Кампанията се организира чрез информационни дни на национално ниво във всички 27 страни 
членки с активното участие на организациите партньори на Enterprise Europe Network. Усилията 
в тази посока доказаха, че имат голям успех, благодарение на активното участие на партньори 
от Мрежата като RTD Talos (Кипър), Иновационен център Южна Моравия (Чехия), Търговска 
камара – регион Хелзинки (Финландия), 
Търговско- индустриална камара - Лайпциг (Германия), Камара за търговия, индустрия и занаяти 
– Каунас (Литва). 
Като последващо действие на инфо дните, представителите на Enterprise Europe Network ще информират своите клиенти за възмож-
ността за европейско стажуване – било то чрез събития, на уеб сайтовете си или чрез други средства – и ще ги консултират за това 
как могат да се включат. Сайтът на „We Mean Business” обяснява подробно практичните стъпки за приемането на европейски ста-
жант и къде фирмите могат да потърсят помощ в тази връзка. 
За повече информация, моля, посетете уеб сайта на кампанията „We Mean Business”: 
http://we-mean-business.europa.eu/en/next-steps 

 
Бизнесът скочи яростно срещу Закона за разделното събиране на отпадъци 

Новият закон за разделното събиране на отпадъци от фирмите и компаниите у нас предизвика бурно недоволство от страна на бъл-
гарския бизнес, който се обяви твърдо против него. 
В нормата има редица недомислици. Именно срещу тях скочи бизнесът у нас. 
От началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, 
хартия, стъкло и метал. Още на първата седмица от новата година в Българската Стопанска Камара са получени десетки сигнали от 
фирми, които не могат да спазят изискването. 
В момента българският бизнес може да изпълни изискванията за разделно събиране на ЕС по два начина. Първият е да използва 
изградената от общината система за рециклиране. Такава трябва да има във всяко населено място с над 5 000 жители. 
"За съжаление на повечето места липсват тези условия в страната, за да се изпълнят тези изисквания. Същевременно санкциите, 
които предвижда законът, могат да стигнат до 10 000 лв. за неизпълнение на тези изисквания", коментира пред БНТ Димитър Бран-
ков, заместник-председател на БСК. 
Вторият начин е да се сключи на договор с лицензирана фирма, която да извършва тази услуга. Освен допълнителен разход 
това решение крие и риск. 
"Минават фирми, които предлагат фиктивни договори на базата на това, че ще ги освободят от задълженията им. Това са чисто фик-
тивни договори. Те трябва да имат съответното разрешение от регионалните инспекции", предупреждава Стефан Стефанов, дирек-
тор на Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" в МОСВ. 
Според позицията на БСК голяма част от фирмите няма да могат да изпълнят изискването, а глобите могат да се окажат 
непосилни в условия на финансова криза. Стефанов, обаче, казва, че докато системата се пригоди към новите изисквания, 
МОСВ и РИОСВ ще действат с разбиране и няма да налагат глоби. 
Изискването на ЕС е до 2020 г. 50% от общото тегло на битовите отпадъци да бъде рециклирано. По предварителни данни 
на екоминистреството още през 2013 г. ще бъдат преработени 25%. Количеството на депонираните отпадъци намалява - 
през 2011 г. са депонирани с 340 000 т. отпадъци спрямо 2010 г. 

Европейски информационен и иновационен център Враца 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 
E-mail: cci-vr@bitex.com, cci-vr@online.bg 

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по 
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е 
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.  


