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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 7, 2013 год. 

Европейската комисия предоставя 100 млн. евро за нови технологични предприятия и МСП 
Финансирането ще се извършва чрез 20 консорциума — екипи от интернет средата — което включва бизнес ускорители, платформи 
за публично набиране на средства в интернет, инвеститори на рисков капитал, помещения за работещите извън традиционните бю-
ра лица, регионални организации за финансиране, технологични компании и сдружения на малки и средни предприятия (МСП). Под-
ходящите консорциуми ще се подбират в зависимост от начина, по който възнамеряват да оптимизират икономическото въздействие 
от финансирането в интернет средата. 
Обявяването на това финансиране е третата и последна покана в рамките на публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ 
— програма с финансиране в размер на ?500 млн., чието начало бе поставено през 2011 г. с цел да се помогне на предприятията и 
правителствата да извлекат ползи от мобилния интернет и революцията в обмена на данни и да насърчат иновациите и създаване-
то на работни места в цифровите сектори на европейската икономика. 
Публично-частното партньорство „Бъдещият интернет“ има за цел усъвършенстването на инфраструктурата и бизнес процесите 
чрез по-тясна интеграция на възможностите за работа в мрежа и обработка на данни в интернет. 
Партньорството е насочено към различни сектори като транспорт, здравеопазване, медии, интелигентни производствени 
системи и енергетика. С него се определят евентуалните новаторски бизнес модели за тези сектори. 
През 2013 г. започнаха пет широкомащабни изпитвания за валидиране на технологии, разработени в реалните условия на потреби-
теля. Специфичните за отделните сектори платформи, разработени в рамките на тези изпитвания, ще бъдат на разположение на 
МСП и интернет предприемачите за разработване на услуги и приложения. 
Това финансиране също е част от плана на Комисията „StartUp Europe“ за ускоряване на бизнеса, свързване и отдаване на дължи-
мото на европейските предприемачески среди, така че новосъздадените технологични предприятия не само да възникват в Европа, 
но и да остават на Стария континент. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия 
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ОП „Конкурентоспособност“ – (не)позната сред над 41% от фирмите в страната 
Програмния период 2007-2013 г. е към своя край, средствата за финансиране са на изчерпване, а се оказа, че общо 41.4% от фирми-
те в страната дори и не са чували за оперативна програма “Конкурентоспособност” (ОПК). Тези, които имат някакъв опит и наблюде-
ния, имат дълъг списък с критики, в който на челните места са тежката бюрокрация и прекалено дългите срокове за оценка и плаща-
не на субсидиите. Само 30% от анкетираните казват, че биха кандидатствали през следващия програмен период. Това са резултати-
те от национално представително проучване на агенция “Естат”, поръчано от Министерството на икономиката и енергетиката по 
проект, финансиран от самата програма.  
Основни срещани проблеми 
Проучването показва, че има проблем на комуникацията на програмата. Това важи и за останалите оперативни програми като цяло. 
Посланията са прекалено “сухи”, а езикът, на който са отправени, е прекалено сложен”, коментира Яна Спасова, директор 
“Изследвания” в “Естат”. 
Делът на кандидатите през тази година спрямо предходната се увеличава близо два пъти и вече е 30.4%, но все пак това едва ли е 
повод за радост, тъй като това не са дори и половината потенциални кандидати. От друга страна, расте и делът на фирмите, които 
не биха кандидатствали, като той вече достига 26.2%. Според г-жа Спасова към момента влияние за слабия интерес оказва и фак-
тът, че новата програма все още не е окончателно разработена и липсва информация за нея.Тя е оптимист, че броят на потенциал-
ните кандидати по-скоро ще расте в бъдеще, тъй като при представянето на резултатите от проучването държавните експерти са 
останали доволни, че поне на този етап от разработването на програмата вече са отстранили голяма част от отчетените затрудне-
ния и недостатъци на ОП „Конкурентоспособност“. 
Основен проблем за 36% от кандидатствалите по ОПК през изминалите години се оказва подготовката на административни-
те документи, които се приемат за прекалено усложнени и поради тази причина фирмите почти винаги се обръщат към кон-
султанти. 
Проучванията показват, че (почти) всички, които кандидатстват, наемат консултанти, за да им свършат тази работа. 
Затова и основният дял от анкетираните – 43%, препоръчват за 2014 – 2020 г. програмата наследник на ОПК да бъде с по-опростени 
правила и процедури. Фирмите коментират, че биха били стимулирани да кандидатстват, ако има по-малко административни изиск-
вания, по-малък брой документи при кандидатстване, както и ако има възможност за онлайн кандидатстване. 
Общо 34% искат новата програма да бъде отворена към предприятията от всички допустими сектори. Една пета настояват да полу-
чават грантове, с което показват, че са против алтернативните варианти като нисколихвено кредитиране. Над половината биха проя-
вили интерес, ако имат възможност за директни грантове, а 46% биха кандидатствали при отварянето на програмата към всички 
допустими сектори. 
Кандидатите искат в бъдеще авансовите плащания да бъдат увеличени, а условията за отпускането им прецизирани. “Проблемът не 
е толкова в увеличаването на финансирането, а по-скоро в обезпечението. Нека да се признават записи на заповед, а не само бан-
кова гаранция, защото банкова гаранция малко и средно предприятие не може да получи”, казва анектиран. 
Друга конкретна препоръка е да се прекрати практиката да се изискват оригинални документи, които могат да бъдат получе-
ни по служебен път.  
Естествено фирмите искат и по-кратки срокове за оценка на предложенията. Те настояват и за подробна аргументация при отхвър-
ляне на проекти, придружена от оценка на слабостите на кандидатурата, както и предоставяне на възможност за обжалване на оцен-
ката. 
Според бенефициентите процедурите с отворен срок за кандидатстване не са ефективни и не стимулират бизнеса да кандидатства, 
затова и настояват за процедури с краен срок за подаване на проектните предложения. 
Прекалено е усложнена комуникацията с администрацията и необходимостта документите да се изпращат по факс или в оригинал, 
на хартия. Затова и бенефициентите настояват електронната поща и телефона да се въведат като еквивалентен вариант на комуни-
кацията. 
Източник: Огра, по материали от страницата на “Капитал”  
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Национални семинари за разширяване на Мрежата на млади иноватори NO-BLE Ideas  
Поредният семинар от серията семинари, проведени в България по проект NO-BLE ideas, след Пловдив 
през месец април, София през месец май и Кнежа през месец  юни, бе организиран на 24 юли в гр. Стара 
Загора. 
В конферентната зала на ТПП-Стара Загора се събраха млади изследователи, предприемачи, студенти и 
научни работници от Тракийския университет, Земеделски институт – Стара Загора, Професионална гимна-
зия по облекло и обществено хранене, местни фирми и заинтересовани лица. 
Семинарът е организиран от партньора по проекта Търговско-
промишлена палата –Враца, в сътрудничество с другите български 
партньори по проекта – Агенция за регионално и икономическо разви-
тие –Враца и Българска Асоциация на Агенциите за Регионално Разви-
тие и Бизнес Центрове (БАРДА)-София, с любезната подкрепа на до-
макините от Стара Загора. 
Представител на екипа на проекта от ТПП-Враца - г-жа Мариела Петко-
ва - направи презентация за целите и задачите на проекта, като акцен-
тира на набирането на иновативни идеи чрез онлайн попълване на 
формуляр в технологичната платформа на проекта:    http://
network.nobleideas.eu/ 
Тя поясни ползата от участие в конкурса за иновативни идеи, който 
предстои следващата година през март във Враца, както и възможнос-
тите, които дава присъединяването към Мрежата на млади иноватори, 
създадена в рамките на проекта. Присъстващите бяха поканени да 
разгледат Меморандума за разбирателство и желаещите да се вклю-
чат, да го попълнят и подпишат. 
За предстоящия иновативен фестивал с няколко събития от Фестивал-
ния цикъл на проекта, презентация направи координатора на No-Ble 
Ideas от Агенцията за регионално и икономическо развитие-Враца, инж. 
Несрин Донева. Тя представи включените събития в програмата на 
изложението ИНТЕРФУД & ДРИНК - 6-9 ноември 2013г. в Интер Експо 
Център-София – На кафе с учен, ЕУРЕКА - финансирай своята идея, 
Брейнсторминг сесия и Успешни практики.  
На специален щанд ще бъдат представени промоционални материали 
по проекта, ще бъде демонстрирано как се работи с Платформата, как 
могат да се споделят идеи и обменя информация с организации и ино-
ватори от другите страни-партньори по проекта, както и ще се предос-
тавят формуляри на Меморандума за присъединяване към Мрежата на 
младите иноватори. 
Участниците получиха отговори на въпросите, които възникнаха след 
презентациите и бяха поканени да участват в събитията през ноември 
в София. 
За всички желаещи да споделят иновативна идея, да се включат в съ-
битията по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК  с добра практика или в дис-
кусиите, контакт с екипа на проекта:  Инж.Несрин Донева-координатор, 
Инж.Мая Милова-експерт Комуникации, arir.vr@gamail.com 
www.arir-vratsa.org 
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В новата версия на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” са отразени  
предложенията на бизнеса 

Вторият вариант на концепцията на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е предложен от новия екип на Министерството на иконо-
миката и енергетиката по време на второто заседание на тематичната работна група и той предвижда подкрепата за компаниите да 
бъде предоставяна в четири приоритетни направления: предприемачество, иновации, зелена и енергийно-ефективна икономика и 
интернационализация и услуги за бизнеса. Предложен е по-гъвкав подход, който отговаря и на вижданията и нагласите на фирмите. 
Предвижда се секторен подход при насърчаване на предприемачеството, развитието на компаниите и интернационализацията им. 
Мерките за иновации и ресурсна ефективност ще бъдат застъпени във всички сектори на икономиката. 
Първият вариант на концепцията 
не среща одобрението на фирми-
те, браншовите организации и обе-
диненията на малкия и средния 
бизнес, според Драгомир Стойнев. 
По неговите думи този вариант не 
е отговарял на икономическите 
условия в страната и не е отразя-
вал нуждите на малките и средни-
те предприятия у нас. В срока за 
набиране на мнения и коментари 
са били получени становища на 
КРИБ, БТПП и НСОРБ, но тези 
ясни сигнали от тяхна страна не са 
били отразени, по думите на министър Стойнев. Според него така е бил нарушен диалогът между бизнеса и администрацията. 
Новата версия на програмата е разработена след обстойни консултации с всички заинтересовани страни. Представителите на биз-
неса от БТПП, КРИБ и АИКБ изразиха удовлетворението си от направените промени в програмата и от факта, че техните предложе-
ния са намерили място в документа. Според Камен Колчев, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България, всички техни предложения по концепцията за новата оперативна програма са отчетени и това ще улес-
ни достъпа на бизнеса до средствата през следващия програмен период. Представители на Конфедерацията на независимите син-
дикати в България изразиха задоволство от новия вариант на оперативната програма. По тяхно мнение в предишната концепция 
значението на иновациите е било преекспонирано, докато сега то е намерило точното си място.  
Министър Стойнев припомни пред участниците в дискусията и риска от неусвояване на средства по сегашната оперативна програма, 
както и усилията на правителството това да не се случи. По неговите думи една от основните пречки пред бенефициентите е невъз-
можността да осигурят необходимия финансов ресурс за изпълнение на проектите си. Той припомни, че през м. май предишното 
правителство е взело решение за увеличение на авансовите плащания от 20 на 65%, но това засяга само сключените след това 
договори. Така се получава неравноправно третиране на бенефициентите, обясни Стойнев и допълни, че МИЕ сега предлага промя-
на. Тя трябва да позволи на всички бенефициенти да се възползват от увеличения размер на авансовите плащания, независимо 
кога са сключени договорите им. Работим и за облекчаване на процедурите при кандидатстване, така че да не се изисква многократ-
но от бенефициентите да подават едни и същи документи. Нормално е администрацията сама да стига до тях, поясни министър 
Стойнев. Той припомни, че в резултат на предприетите мерки за ускоряване на работата вече са изплатени заварените от него заба-
вени 25 млн. лв. към бенефициентите. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 
 
Европейската комисия започва обществена консултация за бъдещата политика на ЕС относно безопасните 

условия на труд 
Европейската комисия даде начало на об-
ществена консултация за събиране на идеи и 
мнения от обществеността след обявяването 
на резултатите от оценката на Европейската 
стратегия за здравословни и безопасни усло-
вия на труд за периода 2007-2012 г. Тя би 
трябвало да спомогне за набелязване на 
настоящите и бъдещите предизвикателства 
в областта на здравето и безопасността на 
работното място и за намиране на адекватни 
решения. В консултацията могат да участват 
всички граждани и организации от 31 май до 
26 юли 2013 г. Особено ценни ще бъдат мне-
нията на представители на публичните орга-
ни на държавите членки, организациите, 
представящи работодатели и работещи, и експертите и заинтересованите лица в областта на безопасността и здравето при работа. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 
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ЕС и промишленият сектор обединяват силите си, за да осигурят инвестиции в размер на 22 млрд. евро за 
научни изследвания и иновации 

През следващите седем години Европейската комисия, държавите — членки на ЕС, и европейският промишлен сектор ще осигурят 
инвестиции в размер на над 22 млрд. евро за иновации в сектори, в които се разкриват висококачествени работни места. По-
голямата част от инвестициите ще бъде предназначена за пет публично-частни партньорства в областта на иновативните лекарства, 
въздухоплаването, биотехнологичните производства, горивните клетки и водорода и електрониката. Тези изследователски партньор-
ства ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на промишлени сектори на ЕС, вече осигуряващи над 4 милиона 
работни места. Чрез тях също така ще се търсят решения за основни предизвикателства пред обществото, които не намират доста-
тъчно бърз отговор само чрез пазарните механизми, като напр. намаляването на въглеродните емисии или осигуряването на ново 
поколение антибиотици (MEMO/13/669). С пакета също така се предлага да се разшири обхватът на една инициатива, така че да се 
обединят инвестициите за научни изследвания и иновации в областта на управлението на въздушното движение в подкрепа на ини-
циативата „Единно европейско небе“ (IP/13/664). 
Председателят на Европейската комисия Жозе Ману-
ел Барозу заяви: „ЕС трябва да запази лидерската си 
позиция в технологичните сектори от стратегическо 
значение в световен мащаб, които осигуряват високо-
качествени работни места. Именно с тази цел в паке-
та от мерки за инвестиции в иновации се съчетават 
публичното и частното финансиране. Това е чудесно 
доказателство, че бюджетът на ЕС е бюджет за рас-
теж“.  
Като цяло с предложените инвестиции в размер на 8 
млрд. евро по линия на следващата програма на ЕС в 
областта на научните изследвания и иновациите 
„Хоризонт 2020“ ще се осигурят около 10 млрд. евро 
от промишления сектор и близо 4 млрд. евро от дър-
жавите — членки на ЕС.  
Европейският комисар по въпросите на научните 
изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин заяви: 
„Тези инициативи не само способстват за укрепване-
то на нашата икономика, те са и инвестиции в по-добро качество на живот. Работейки заедно, ще съумеем да разрешим проблеми, с 
които не би могла да се справи сама нито една компания или държава“. 
Петте публично-частни партньорства, наречени „съвместни технологични инициативи“ (СТИ), са както следва:  
 Иновативни лекарства 2 (ИИЛ2): за разработване на следващо поколение ваксини, лекарства и методи за лечение, като напр. 

нови антибиотици  
 Горивни клетки и водород 2 (ГКВ2): за разпространяване използването на незамърсяващи и ефикасни технологии в транспор-

та, промишления сектор и енергетиката  
 Чисто небе 2: за разработване на по-малко замърсяващи и по-безшумни въздухоплавателни средства, при които емисиите на 

CO2 са съществено намалени  
 Биотехнологични производства (БП): за използване на възобновяеми природни ресурси и иновативни технологии за осигуря-

ване на по-екологосъобразни продукти за ежедневието  
 Електронни компоненти и системи (ECSEL): за насърчаване развитието на капацитет за производство в европейския сектор 

на електрониката  
Контекст 
В СТИ могат да участват представители на редица промишлени сектори от цяла Европа, включително МСП, а за финансиране могат 
да кандидатстват всякакви научноизследователски организации. Комисията разработи новите инициативи в тясно сътрудничество с 
промишления сектор, който от своя страна се ангажира да предостави значителни финансови средства. Съществени промени бяха 
направени в отговор на критиките, че включването в сегашните инициативи е трудно поради твърде усложнените процедури.  
Инициативата за иновативни лекарства, както и СТИ за „Чисто небе“ и за горивните клетки и водорода съществуват и понастоящем, 
докато СТИ в областта на електрониката обединява две сегашни партньорства. СТИ за биотехнологични производства представля-
ва нова инициатива. Сега са необходими нови законодателни предложения, за да се установят инициативите в рамките на следва-
щата програма на ЕС за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“, която трябва да бъде одобрена от Европейския парла-
мент и от Съвета.  
Част от пакета са и четири партньорства в рамките на публичния сектор между Европейската комисия и държавите — членки на ЕС: 
за нови методи за лечение на свързани с бедността болести, за технологии за измерване в услуга на повишаването на промишлена-
та конкурентоспособност, за подкрепа за високотехнологичните МСП, както и за решения, чрез които на възрастните хора и хората с 
увреждания да се осигури безопасен живот в техните домове.  
В Съобщението на Комисията, придружаващо законодателните предложения, се посочват и предвидените от Комисията начини за 
засилване на ангажиментите, поети към промишления сектор в рамките на „Хоризонт 2020“, чрез публично-частни партньорства 
напр. в областта на екологичните автомобили, енергийно ефективните сгради, „фабриките на бъдещето“, устойчивите процеси в 
промишлеността, роботиката и фотониката. 
Източник: RAPID 
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Достъп на предприятията до финансиране от ЕС: единен портал вече включва информация за структурните 
фондове  

Предприятията в Европа ще имат по-лесен достъп до така необходимото им финансиране, след като Европейската комисия включи 
в единния портал за финансиране от ЕС информация за структурните фондове – Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 
и Европейския социален фонд (ЕСФ). Новият единен портал стартира миналия месец и предлага лесноразбираема, пълна и актуал-
на информация за това как предприемачите и МСП могат да получат достъп до над 100 млрд. евро финансиране от ЕС по различни 
програми за периода 2007 – 2013 г. След днешното допълване на сайта броят на банките и фондовете партньори ще се увеличи на 
над 1000 и така ще се подобри още повече този жизненоважен източник на информация за финансиране на МСП чрез гаранции, 
кредити и рисков капитал. 
Достъпът до финансиране е един от най-належащите проблеми пред МСП в Европа. През последните две години почти една трета 
от МСП, които са кандидатствали за банков кредит, са получили отказ или по-малък от поискания заем. Финансовите перспективи за 
европейските малки предприятия от този месец потвърждават, че бизнес средата на европейските МСП се влошава и че банките в 
еврозоната са повишили своите критерии за отпускане на кредити. Информацията и достъпът до финансиране от ЕС са по-важни от 
всякога за предприятията. МСП вече получиха по линия на структурните фондове помощ от около 70 млрд. евро за периода 2007 –
 2013 г.  
По повод на конференцията „Европейска подкрепа за МСП за периода 2014 – 2020 г.“ в Брюксел заместник-председателят на Евро-
пейската комисия и комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни и европейският комисар по 
въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан коментираха: „Единният портал за финансирането от ЕС ще помогне на МСП да 
намират така необходимото им финансиране лесно и бързо. Един от основните приоритети на Комисията е да опрости и намали 
пречките пред предприятията. Добавянето на информация за структурните фондове към единния портал представлява важна крачка 
в тази посока. В същото време искаме да насърчим държавите членки и регионите да използват финансовите инструменти на ЕС, 
тъй като чрез тях може да се увеличи въздействието на политиката на сближаване Те са катализатори за важни инвестиции, необхо-
дими за осигуряване на съществен тласък на европейската икономика и за създаване на работни места.“  
Информация за наличните финансови инструменти на ЕС  
На сайта е включена информация за следните европейски финансови инструменти за МСП – Рамкова програма за конкурентоспо-
собност и иновации, механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, Инструмент за поделяне на риска, заеми от ЕИБ за МСП, а сега и 
за националните и регионалните програми на държавите членки за изпълнение на целите на политиката на сближаване.  
Лесен за ползване уебсайт за МСП 
Единният портал съдържа подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от 
приблизително 1000 банки и други финансови институции.  
Той дава възможност на предприемачите и предприятията да намират възможности за финансиране, съобразени с техните конкрет-
ни нужди, например в зависимост от размера на предприятието, вида финансиране и ориентацията на инвестициите. Порталът е 
достъпен на различни езици на ЕС за всички държави членки и страни кандидатки за членство в Съюза. 
Достъпът до финансиране в регионите – от изключително значение за възстановяване на растежа 
Финансовите инструменти се превърнаха във важно средство за изпълнение на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007 –
 2013 г. В края на 2011 г. повече от 3,6 млрд. евро вече бяха инвестирани в предприятия чрез почти 68 000 кредита, гаранции, рисков 
капитал и други финансови продукти.  
В 25 страни от ЕС и един регион за трансгранично сътрудничество бяха създадени общо 484 специални фондове за предприятията 
(за кредити, гаранции, рисков капитал и др.) до края на 2011 г. Общо за периода 2007 – 2014 г. от ЕФРР и ЕСФ са предоставени 
69,7 млрд. евро за подкрепа на МСП. Ако се вземе предвид и националното съфинансиране, тази сума ще нарасне на поне 
95,4 млрд. евро. До края на декември 2012 г. чрез финансовите инструменти на Рамковата програма за конкурентоспособност и ино-
вации бяха мобилизирани почти 13 млрд. евро под формата на гаранции и повече от 2,3 млрд. евро под формата на рисков капитал. 
Повече от 220 000 МСП в цяла Европа вече са се възползвали от програмата.  

ПОКАНА 
Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти” в Агенция по заетостта, в качеството си на Отговорен орган на 
Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ), кани желаещите да 
представят проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с конкурентен подбор 
от годишна програма за 2012 г. (ГП 2012) посредством схема BG EIF 2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за ин-
теграция на имигранти в ЕС” и устойчиво укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”. 
Целите на процедурата за предоставяне на БФП по тази схема са: 
Основна цел 1: Прилагане на дейности, насочени към въвеждане на практика на „Общите основни принципи за политика по 
интеграцията на имигранти в Европейския съюз”. 
Основна цел 2: Разработване на индикатори и методологии за оценка на напредъка, корекция на политики и мерки и за подоб-
ряване на координацията. 
Основна цел 3: Изграждане на капацитет за прилагане на политиката по интеграция, координация и изграждане на междукул-
турна компетентност сред различните нива на осъществяване на интеграцията. 
Проектите ще се изпълняват на територията на България. Подкрепяните дейности са обособени в пет компонента, с които всички 
желаещи имат възможност да се запознаят посредством пълния комплект документи и Насоки за кандидатстване, публикувани на 
уебсайта на Агенция по заетостта – www.az.government.bg и в рубриката „Активни програми” на интернет-страницата на ЕИФ 
http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp. 
Краен срок за представяне на проектни предложения:30.08.2013 г.  



7 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 7, юли 2013 год. Безплатно месечно издание 

Търси се: Общо лого на новите оперативни програми 2014-2020 г. 
Решение за използване на общо лого на оперативните програми през след-
ващия програмен период беше взето на днешно заседание на Министерския 
съвет. Това съобщи заместник-министър председателят и министър на пра-
восъдието Зинаида Златанова на пресконференция. Досегашната практика 
за използване на индивидуални лога на отделните оперативни програми е 
показала незадоволителен резултат, коментира вицепремиерът. В тази 
връзка Златанова съобщи още, че стартира конкурс за общо лого и послание 
(слоган) на еврофондовете през периода 2014-2020 г. 
Конкурсът е отворен и не поставя никакви ограничения за възраст, нацио-
налност и професионален ценз. Изискванията към кандидатите са минимал-
ни и всеки желаещ може да участва като: 
 изработи проект на лого и слоган в програма за векторна графи-

ка; 
 представи цветен и черно-бял вариант на изображението на бъл-

гарски и английски език; 
 представи предложението на хартиен и на електронен носител; 
 представи кратко описание на замисъла и идеята на изображение-

то; 
изпрати предложението си на адреса на Министерски съвет в срок 
до 17:00 часа на 1-ви октомври 2013 г.  
Предложенията ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от представители на оперативните програми, Съюза на българските 
художници, Съюза на българските журналисти и т.н. Оценка на предложенията ще се прави и от широката общественост чрез Фейс-
бук. Постъпилите предложения ще бъдат публикувани на 2-ри октомври. 
Наградени ще бъдат общо четири предложения: 
 1 място – 5000 лв. и тридневно пътуване за двама до Брюксел 
 2 място – 3000 лв. 
 3 място – 1000 лв. 
 • Награда на широката общественост (Фейсбук) – 500 лв.  
Източник: Огра, по материали от страницата на „Структурни фондове на ЕС” 
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