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

Брой 10, 2013 год. 

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конку-
рентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 
2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.1: 
„Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Oперация 2.1.1:  „Технологично обновление в предприятията”, като 
ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. 
Основната цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни 
предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съв-
ременни технологии и оборудване. 
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими на 
държавни помощи по отношение на безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура са както следва: 
1) Регионална инвестиционна помощ – режим „групово освобождаване” съгласно Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13  на Рег-
ламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с 
общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008), приложим за Елемент „Инвестиции”.  
2) Режим „de minimis” (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО) 1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилага-
нето на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за Елемент „Услуги”. 
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.  
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. 
Допустими по настоящата процедура са следните дейности: 
По Елемент „Инвестиции“ - Придобиване на оборудване, представляващо дълготраен материален актив (ДМА), пряко свързанo с 
постигане на целите на проекта; Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), пряко свързани с постигане на целите на 
проекта. 
По Елемент „Услуги“  - Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура; Визуализация на 
проекта; Одит на проекта (допустима дейност за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 
872,50 лв.). 
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната прог-
рама: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. 
Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Управляващия орган - Главна дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” в градовете Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 23 декември 2013 г.  
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Шеста тематична среща за усвояване на политики в сектор Текстил и Облекло, 

проект PLUSTEX  

 

В изпълнение на проект PLUSTEX - Усвояване на политики за отключване на умения в сектор Текстил и Об-
лекло, съфинансиран от Програма INTERREG IVC, в гр. Гимараеш, Португалия се проведе шестата поредна 
среща за усвояване на добри практики и политики на тема “Разнообразяване на продукцията за висококачес-
твен и високотехнологичен текстил и нишови продукти“. В рамките на срещата, провела се на 12 и 13 сеп-
тември 2013г., домакинствана от португалския партньор по проекта – AMAVE – Сдружение на общините от 
Вале до Аве, се проведе семинар за представяне на добри 
практики по темата, учебни визити в местни текстилни компа-
нии, бизнес парк и инкубатор; музеи на текстила. Бяха предс-
тавени добри практики от Португалия, Полша, Англия, Фран-
ция и Литва. Събитието бе последвано от сесия за обсъждане 
и оценка на релевантността и пригодността за трансфер на 
представените практики. 
Учебните визити на партньорите включваха посещение на 
АVEPARK и SPINPARK - добър пример за сътрудничество на 
Университета в Миньо с местни бизнес-подкрепящи организа-
ции: Сдружение на търговците в Гимараеш, Научно–
технологичен парк - Порто и местната власт: община Гимара-
еш, сдружение на Общините в Гимараеш за създаване на 
условия за подкрепа на местните фирми в областта на тексти-
ла и производството на облекло.  
АVEPARK  е научно-технологичен парк, който предлага услуги 
в сферата на генериране на знания, внедряване на иновации, 
технологична инфраструктура и позволява постиженията в 
науката и трансфера на технологии да се случат по-бързо, 
като улеснява взаимодействието на Университета в Миньо с 
фирмите. 
SPINPARK e технологичен бизнес инкубатор, създаден от 
Университета в Миньо, AVEPARK и Научно-технологичен парк 
Порто, с цел подпомагане на младите предприемачи при за-
почване и развитие на техния бизнес, подкрепа на интензивни 
научни и технологични дейности, подкрепа на стартиращ биз-
нес и помощ за реализацията след периода на инкубиране. 
Една от фирмите, ползвала услугите на AVEPARK и SPIN-
PARK e ECOFOOT, която ползва иновативни технологии за 
багрене и принт на текстил, които са екологични и енергоспес-
тяващи – „зелени технологии“, които предпазват от странични 
ефекти като алергии и токсични ефекти. 
Друга успешна фирма, която 
бе обект на посещение, като 
добра практика, бе PIZZARO 
SA-в Гимараеш. Това е фир-
ма за дизайн и производство 
на модни облекла с междуна-
родно признание и много 
добър имидж.  
Партньорите видяха тради-
циите в сферата на текстила 
в Гимараеш по време на 
проведения фестивал на 
Средновековието – традици-
онен градски празник, който 
представя миналото на града 
и как то се пази и уважава в 
съвремието.. 
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Фестивален цикъл  по  проект NО-BLE IDEAS 

 
От 3 до 5 октомври  2013г. в гр. Тимишоара, Румъния се състоя традиционният фестивал FestAgrAlim, който 
включваше освен GASTRO FEST, INNOFEST NO-BLE Ideas, като част от цикъла фестивали по графика на 
проекта. Приемаща организация и организатор на фестивала бе партньорът по проекта: Търговско-
промишлена и аграрна палата - Тимишора. 
В рамките на фестивала бяха организирани тематични изложения на техника, храни, напитки, селскостопанс-
ка продукция и традиционни занаяти. 
Като част от изпълнение на проекта на територията на изложението, организирано и проведено в изложбената зала на Търговско-
промишлена и аграрна палата - Тимишора, имаше информационен щанд за популяризиране на целите и постиженията на проекта, 
както и за привличане на нови членове на мрежата на млади иноватори. 
Проведени бяха и събитията, които се мултиплицират във всяка една държава-партньорка в проекта, съгласно Плана за провеждане 
на фестивалния цикъл: На кафе с учен, ЕУРЕКА –финансирай своята идея, Брейнсторминг с предприемачи.  
В изпълнение на целите за популяризиране на Мрежата от млади иноватори бе проведена и сесия за Успешни практики, където 
бяха представени местни производители на хлебни изделия, които благодарение на успешно изпълнени проекти по европейски прог-
рами, са получили финансова подкрепа за разширяване и модернизиране на своя бизнес в сферата на храни и земеделска продук-
ция и са постигнали покриване на международни стандарти. 
В дните на фестивала, партньорите по проекта се запознаха с местните производства, успешни компании и възможности за финан-
сиране на нови идеи, както и участваха в дискусии за подобряване на състоянието на сектор земеделие и храни. 
През ноември 2013 г. предстои провеждане на  NO-BLE Ideas INNOFEST – Bulgaria,който ще се домакинства от партньора по проекта  
- Агенция за регионално и икономическо развитие – Враца.  
За всички желаещи да споделят иновативна идея, да се включат в събитията по време на ИНТЕРФУД & ДРИНК  с добра практика или в дискусиите, 

контакт с екипа на проекта:   

Инж.Несрин Донева-координатор,  

Инж.Мая Милова-експерт Комуникации, arir.vr@gamail.com; www.arir-vratsa.org 

mailto:arir.vr@gamail.com
http://www.arir-vratsa.org
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Транспорт: нова инфраструктурна политика на ЕС 

В рамките на най-радикалната промяна на инфраструктурната политика на ЕС от нейното създаване през 80-те години на ХХ век, 
днес Комисията публикува нови карти на деветте главни коридора, които ще бъдат гръбнака на превозите в единния европейски 
пазар и ще променят коренно връзките между Изтока и Запада. С оглед на тези големи амбиции, финансирането от ЕС за транспор-
тна инфраструктура ще бъде увеличено трикратно в периода 2014-2020 г. на 26 млрд. евро. 
Като цяло, новата политика на ЕС в областта на инфраструктурата ще доведе до преобразуване на настоящите разнородни евро-
пейски автомобилни и железни пътища, летища и канали в единна трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). 
Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви:„Транспортът е жизненоважен 
за европейската икономика. Без добри транспортни връзки Европа няма да се развива и да просперира. С тази нова инфраструктур-
на политика на ЕС ще бъде създадена мощна европейска транспортна мрежа в 28-те страни от Съюза, за да се стимулират расте-
жът и конкурентоспособността. Тя ще свърже Изтока и Запада и ще замени днешните разнородни транспортни мрежи с една дейст-
вително европейска мрежа“. 
Новата инфраструктурна политика на ЕС 
За пръв път с новата политика се 
създава основна транспортна мрежа, 
базирана на девет главни коридо-
ра: 2 коридора Север-Юг, 3 коридора 
Изток-Запад; и 4 диагонални коридо-
ра. Благодарение на тази мрежа ще 
се преобразуват връзките Изток-
Запад, ще бъдат избегнати задръст-
ванията, ще се модернизира инфрас-
труктурата и ще се рационализират 
трансграничните транспортни опера-
ции в интерес на пътниците и предп-
риятията в целия ЕС. Мрежата ще 
подобри връзките между различните 
видове транспорт и ще допринесе за 
постигането на целите на ЕС в об-
ластта на изменението на клима-
та. Основната мрежа трябва да бъде 
завършена до 2030 г. Наличието на 
финансиране ще зависи от успешно-
то приключване на преговорите по 
общата многогодишна финансова рамка за периода 2014-2020 г. 
Финансирането за транспортна инфраструктура ще се увеличи три пъти в периода 2014-2020 г. на 26 млрд. евро. То ще бъде насо-
чено главно към основната транспортна мрежа, където е най-голяма добавената стойност за Съюза. За да се даде приоритет на 
връзките Изток-Запад, почти половината от общото финансиране от ЕС за транспортна инфраструктура (11,3  млрд. евро от Меха-
низма за свързване на Европа) ще бъде предназначено само за страните, подпомагани по линия на политиката на сближаване. 
Новата основна транспортна мрежа ще бъде подкрепена от широкообхватна мрежа от транспортни артерии, включващи се в основ-
ната мрежа на регионално и национално равнище.Широкообхватната мрежа ще осигури пълно покритие на ЕС и достъп до всички 
райони. Целта е да се гарантира, че до 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските граждани и служите-
лите в предприятия до тази широкообхватна мрежа постепенно ще бъде намалено на не повече от 30 минути. 
Като цяло благодарение на новата транспортна мрежа ще се пътува: 

по-безопасно и при по-малко задръствания, 

по-безпроблемно и по-бързо. 
Финансирането от 26 милиарда  евро (по текущи цени) в областта на транспорта, предвидено по Механизма за свързване на Европа 
в рамките на Многогодишната финансова рамка, практически ще действа като „начален капитал“, който трябва да привлече допъл-
нителни инвестиции от държавите членки за завършване на трудните трансгранични връзки, както и на връзките, които иначе не 
биха били изградени. Изчислено е, че разходите по изпълнението на първата фаза на финансиране на основната мрежа за 2014—
2020 г. (вижте приложения списък на проектите) ще бъдат на стойност 250 милиарда евро. Основната мрежа трябва да бъде завър-
шена до 2030 г. 
Новата основна мрежа в цифри 
Основната мрежа ще свърже: 

94 главни европейски пристанища с железопътни и пътни връзки 

38 ключови летища с железопътни връзки към големите градове 

15 000 км железопътни линии, модернизирани за висока скорост 

35 трансгранични проекта, насочени към намаляване на пречките. 
Това ще бъде икономическата кръвоносна система на единния пазар, позволяваща свободното движение на стоки и хора в рамките 
на ЕС. 
За повече информация: вижте MEMO/13/897 или http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 
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Разширяване на ЕС: приоритети за 2014 г.  

В поредица от годишни доклади, приети на 17 октомври, Европейската комисия препоръчва Албания да получи статут на страна — 
кандидат за членство в ЕС, и за пети пореден път — да започнат преговори за присъединяване с бивша югославска република Маке-
дония. Комисията прави също оценка на напредъка в процеса на присъединяване към ЕС, отбелязан през миналата година на други 
места в Западните Балкани и в Турция. Предвид решението на исландското правителство да задържи преговорите за присъединява-
не съкратен доклад за Исландия прави преглед на актуалното положение по отношение на съответствието с изискванията на ЕС.  
При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисар Щефан Фюле заяви: „Разширяването е в про-
цес на постоянно развитие и продължава да бъде добра политика въпреки икономическата криза, за чието преодоляване всъщност 
спомага. Разширяването продължава да бъде една от най-ефективните политики на ЕС. Като се съсредоточава най-напред върху 
основополагащите елементи, например борбата срещу корупцията, стабилното икономическо управление, свободата на изразяване 
и свободата на медиите, правата на човека и защитата на малцинствата, процесът на разширяване укрепва политическата и иконо-
мическата стабилност в страните кандидати и в Европейския съюз като цяло.“ 
Стратегията за разширяване, която беше приета днес, затвърждава уместността на критериите за членство от Копенхаген, установе-
ни от ЕС преди 20 години. Те включват върховенството на закона, което остава категорично в същината на процеса на разширяване. 
Съответните държави трябва да се справят с проблеми като съдебната реформа и борбата срещу организираната престъпност и 
корупцията на ранен етап от преговорите за присъединяване, за да покажат стабилни постижения, изразени в трайни резултати. 
Световната икономическа криза подчерта необходимостта всички държави да укрепят своето икономическо управление и да подоб-
рят конкурентоспособността си. Комисията направи редица предложения в подкрепа на тази цел, включително въвеждането на на-
ционални стратегии за икономически реформи и планове за действие за подобряване на управлението на публичните финанси. 
Скорошните събития в редица от държавите в процес на присъединяване показаха колко е важно да се укрепят демократичните 
институции и демократичните процеси да станат по-обхватни. Всички страни от Западните Балкани и Турция трябва да предприемат 
по-нататъшни реформи, за да гарантират, че се спазват на практика принципите за свобода на словото и правата на хората от мал-
цинствата, в т.ч. ромите. Необходимо е да се предприемат по-решителни мерки, за да бъдат защитени други уязвими групи от диск-
риминация, по-специално въз основа на сексуалната ориентация. Комисията ще обърне по-приоритетно внимание на тези въпроси в 
процеса на присъединяване, включително чрез предприсъединително финансиране с по-подходяща насоченост и по-голяма помощ 
в подкрепа на приобщаването на ромите посредством предназначен за тях „инструмент“. 
*Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и 
становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово. 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЪРЖАВИ 
ЧЕРНА ГОРА: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 2008 г. Преговорите за присъединяване започнаха през юни 
2012 г. Бяха отворени и временно затворени две преговорни глави. Бяха проведени срещите за извършването на аналитичен прег-
лед на достиженията на правото („скрининг“). През юни Черна гора прие планове за действие по глава 23 „Съдебна система и основ-
ни права“ и глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност“ от преговорите. След положителна оценка от страна на Комисията, през 
септември ЕС поиска Черна гора да представи своите преговорни позиции по тези глави. Черна гора направи това в началото на 
октомври. 
СЪРБИЯ: страна кандидат — кандидатурата бе подадена през 2009 г. и Сърбия получи статут на страна кандидат през март 2012 г. 
През март 2011 г. започна диалог между Белград и Прищина с посредничеството на ЕС. Първото споразумение относно принципите 
за нормализиране на отношенията с Косово бе постигнато през април 2013 г. Изпълнението на реформите в Сърбия също стана по-
интензивно. През юни 2013 г. Европейският съвет взе решение за започване на преговори за присъединяване. Първата междуправи-
телствена конференция във връзка с преговорите за присъединяването на Сърбия ще се проведе най-късно през януари 2014 г., 
след като Съветът приеме рамката за преговори, която беше предложена от Комисията през юли 2013 г. Междувременно скринингът 
започна през септември 2013 г. Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) влезе в сила на 1 септември. 
Бивша югославска република Македония: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 2004 г. Страната продължава 
да отговаря в достатъчна степен на политическите критерии. Политическата криза от края на миналата година показва, че е необхо-
димо провеждането на по-приобщаваща и конструктивна политика. Диалогът на високо равнище по въпросите на присъединяването 
доведе до наблягане на реформите, свързани с ЕС, и до прилагането на тези реформи на практика. По-голямо внимание трябва да 
се обърне на ефективното прилагане, като се работи за отстраняване на проблемите във връзка със свободата на словото и се за-
силят независимостта и компетентността на съдилищата. За пета поредна година Комисията препоръчва да бъдат започнати прего-
вори за присъединяване. Съветът все още не е взел решение по този въпрос. Комисията смята, че решението за започване на пре-
говори за присъединяване ще допринесе също така за създаването на условия за намиране на решение на проблема за името на 
страната и за подобряване на добросъседските отношения. 
АЛБАНИЯ: потенциален кандидат — кандидатурата беше подадена през 2009 г. Парламентарните избори през юни като цяло про-
текоха нормално. Албания прие редица важни правни инструменти, включително изисквания от основно значение за предоставянето 
на статут на страна кандидат, и продължи да работи в областта на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. С ог-
лед на това Комисията [препоръчва на Албания да бъде предоставен статут на страна кандидат с уговорката, че тя ще продължи да 
предприема действия в борбата срещу организираната престъпност и корупцията]. Преди Комисията да може да препоръча започва-
не на преговорите за присъединяване, е необходимо Албания да ускори реформите в основни приоритетни области, особено по 
отношение на върховенството на закона. 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: потенциален кандидат — има европейска перспектива, както останалата част от страните от Западните 
Балкани. Започването на диалога на високо равнище с Босна и Херцеговина през миналата година представлява положително раз-
витие, но резултатите, постигнати до момента от лидерите на Босна и Херцеговина, продължават да бъдат под очакванията. Отно-
шенията с ЕС са в застой и са необходими значителни усилия, за да бъдат изпълнени условията за влизане в сила на ССА и за на-
деждна кандидатура за членство. …(продължава) —-> 
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КОСОВО: потенциален кандидат — има европейска перспектива, както останалата част от региона на Западните Балкани. През 
март 2011 г. започна диалог между Прищина и Белград с посредничеството на ЕС. Първото споразумение относно принципите за 
нормализиране на отношенията със Сърбия бе постигнато през април 2013 г. През юни 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да 
започне преговори за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово. Предстои започването на преговорите. 
Турция: страна кандидат — кандидатурата беше подадена през 1987 г. Преговорите за присъединяване започнаха през октомври 
2005 г. Отворени са 13 глави, от които една е временно затворена. През юни 2013 г. Съветът постигна съгласие да започне прегово-
ри по глава 22 „Регионална политика и координацията на структурните инструменти“, при условие че общата позиция бъде одобрена 
от Съвета по общи въпроси след представянето на годишния доклад на Комисията за напредъка. Комисията подчертава, че за ЕС е 
важно да засили ангажираността си с Турция, за да продължи Съюзът да бъде показателят за реформи в страната. 
ИСЛАНДИЯ: страна кандидат — кандидатурата за членство беше подадена през 2009 г. Преговорите за присъединяване започнаха 
през юни 2010 г. и бяха прекъснати от Исландия през май 2013 г. Бяха отворени 27 глави, от които 11 са временно затворени. Тъй 
като Исландия е член на ЕИП и на Шенгенското пространство, голяма част от законодателството ѝ вече е хармонизирано с това на 
ЕС. 
За повече информация 
Документите са публикувани на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm 
 

Основните мотори, които движат държавата, са малките и средните предприятия 

“Основните мотори, които движат държавата са малките и средните предприятия, затова и значението на ОП 
“Конкурентоспособност” 2007-2013 г., респективно и на новата оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 
г.”, се определя от особеното мястото на бизнеса в сравнение с всички други участниците в развитието. Той създава общественото 
богатство и е реалният агент на икономическото развитие, а всички останали участници (публични власти на централно и местно 
ниво, неправителствен сектор) имат подпомагаща роля, за да се получат определени обществени ползи, това каза заместник-
министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим, на кръглата маса “ЕС фондовете – национално ефективни. Споразумение 
за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 2020 г”. 
През първия програмен период за България 2007-2013 г. по Оперативна програма “Конкурентоспособност” са разпределени средст-
ва в размер на 1.162 млн. евро. “Тук е моментът да уточня, че благодарение на създадената добра организация за разглеждане на 
междинните и финалните отчети на бенефициентите, и в резултат на ускореното разплащане, беше преодолян рискът от автоматич-
на загуба на средства по ОП “Конкурентоспособност” за 2013 г., който в началото на мандата на правителството се изчисляваше на 
50 млн. евро. Ще продължим да работим, за да може успехът от 2013 г. да бъде реализиран и през 2014 г., каза още зам.-министър 
Юнал Тасим. 
“Най-добрата социална политика е добрата 
икономическа политика, а ефектът от предоста-
вените средства върху българската икономика 
показва положително въздействие върху БВП, 
заетостта, износа на стоки и услуги, като най-
значимо е въздействието върху ръста на част-
ните инвестиции”, сподели Юнал Тасим. Той 
посочи също, че основните предизвикателства 
пред българската икономика остават затрудне-
ният достъп до източници на финансиране, 
ниската степен на интернационализация на 
дейността, ниската степен на иновативност на 
българските предприятия, високата степен на енергийна интензивност и ресурсоемкост на производствата, влошената структура на 
износа (основан предимно на износа на суровини и към стоки със сравнително ниска добавена стойност). Но Министерство на иконо-
миката и енергетиката, прави всичко възможно, за да се преодолеят тези препятствия. 
Отчитайки резултатите и поуките от текущия програмен период, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 
г., е насочена към постигане на динамично конкурентоспособно развитие на икономиката, базирано на иновациите, оптимизация на 
производствените вериги и секторите с висока добавена стойност. Ние, имаме иновативно мислене и без иновации и иновационна 
инфраструктура, България няма да има шанса да се нареди сред водещите страни в Европа. С цел идентифициране на реалните 
нужди на бизнеса, разработването й се осъществява на база активни дискусии, в които са включени всички заинтересовани страни – 
водещи министерства и ведомства, социално-икономическите партньори, регионални и местни власти, структури на гражданското 
общество, академичната общност и др., допълни зам.–министър Тасим. 
“При разработването на програмата се стремим да се постигне консенсус между всички заинтерeсoвани страни и баланс между мер-
ките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и 
сертификация, интернационализация и т.н.) и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на опреден резултат и по-големи 
инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания; развитие и внедряване на иновации и т.н.). А определените средства от 1 
млрд. евро за ОП “Иновации и конкурентоспособност” за следващия 7-годишен период трябва да се инвестират изключително фоку-
сирано и разумно, за да донесат търсените ефекти без да се пилеят средствата на българските и европейските данъкоплатци”, каза 
още заместник-министър Юнал Тасим. 
В кръглата маса “ЕС фондовете – национално ефективни. Споразумение за партньорство България – Европейска комисия 2014 – 
2020 г.” се включиха също и евродепутати от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парла-
мент, депутати в 42-то Народно събрание и представители на научните среди в България. 
Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕ 
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Стандартна справка-декларация за ДДС: улесняване на дейността на предприятията и подобряване на 

спазването на данъчното законодателство 

Комисията предложи нова стандартна справка-декларация за ДДС, чрез която разходите на предприятията в ЕС могат да бъдат 
намалени с до 15 млрд. евро на година. Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията, да се улесни 
спазването на данъчното законодателство и да се повиши ефективността на данъчните администрации в ЕС. Тя напълно отразява 
ангажимента на Комисията за интелигентно регулиране и е една от инициативите в програма REFIT за опростяване на правилата и 
намаляване на административната тежест за предприятията (IP/13/891). В днешното предложение се предвижда единен набор от 
изисквания за предприятията при подаване на справка-декларация за ДДС, независимо от това в коя държава членка става това. 
Със стандартната справка-декларация за ДДС, която ще замени националните декларации, ще се гарантира, че от предприятията се 
изисква да предоставят една и съща основна информация в едни и същи срокове в целия ЕС. Като се има предвид, че по-простите 
процедури са по-лесни за спазване и за прилагане, предложението трябва също така да помогне за подобряване на спазването на 
разпоредбите относно ДДС и за увеличаване на публичните приходи. 
Комисарят по въпросите на данъчното облагане Алгирдас 
Шемета заяви: От стандартната справка-декларация за ДДС 
ще спечелят всички. Предприятията ще се радват на по-
опростени процедури, по-ниски разходи и по-малко бюрокра-
ция. Правителствата ще разполагат с нов инструмент за улес-
няване на спазването на разпоредбите за ДДС и това би тряб-
вало да доведе до увеличение на събираните от тях приходи. 
Следователно днешното предложение е в подкрепа както на 
нашия ангажимент за постигане на благоприятен за бизнеса 
единен пазар, така и на стремежа ни за подобряване на спаз-
ването на данъчното законодателство в ЕС. 
Всяка година в ЕС 150 млн. справка-декларации за ДДС се 
подават от данъчно задължените лица до националните да-
нъчни администрации. В момента изискваната информация, 
формулярите и сроковете за подаване се различават значи-
телно между отделните държави от Съюза. Това прави пода-
ването на справка-декларации за ДДС сложна, скъпа и обре-
менителна процедура за трансграничните предприятия. Предприятия, извършващи дейност в повече от една страна от ЕС, също 
така се оплакват, че е трудно да спазват разпоредбите за ДДС поради сложността на процедурите. 
С предложената стандартна справка-декларация за ДДС се опростява информацията, която предприятията ще трябва да предоста-
вят на данъчните органи. Декларацията ще съдържа само 5 задължителни полета. Държавите членки ще разполагат със свобода да 
изискват известен брой допълнителни стандартизирани елементи — максимум 26 полета за информация. Това е значително подоб-
рение спрямо настоящото положение, при което някои държави изискват попълването на информация в до 100 полета. 
Предприятията ще трябва да подават стандартната справка-декларация за ДДС всеки месец, а микропредприятията — само веднъж 
на три месеца. Задължението за подаване на годишна обобщена справка-декларация за ДДС, което в момента съществува в някои 
страни от ЕС, ще бъде премахнато. С предложението също така се насърчава подаването на декларации по електронен път, тъй 
като стандартната справка-декларация за ДДС ще може да се подава по този начин в целия Съюз. Това значително опростяване на 
процедурата за подаване на справка-декларация за ДДС е в съответствие с по-широките ангажименти на Комисията за намаляване 
на административната тежест и пречките пред търговията в рамките на единния пазар. 
Днешното предложение също така е важен принос към създаването на по-ефективна и защитена от измами система за ДДС, както е 
посочено в стратегията на Комисията за реформа на системата за ДДС (вж. IP/11/1508). Делът на ДДС в приходите на държавите от 
ЕС е около 21 %, но въпреки това през 2011 г. не е събран ДДС в размер на около 193 млрд. евро (вж. IP/13/844). Със стандартната 
справка-декларация за ДДС ще се създаде по-опростена система както за данъкоплатците, така и за администрациите. Това може 
да доведе до подобряване на спазването на данъчното законодателство и намаляване на несъответствията в приходите от ДДС. 
Поради това днешното предложение може да допринесе значително за фискалната консолидация в ЕС, като доведе до увеличаване 
на държавните приходи. 
Контекст 
През декември 2011 г. Европейската комисия прие съобщение относно бъдещето на ДДС (вж.IP/11/1508). В него са посочени основ-
ните характеристики, които трябва да залегнат в основата на бъдещия режим на ДДС, а именно той да стане по-опростен, по-
ефективен, по-устойчив на измами и по-подходящ за единния пазар. 
Идеята за стандартна справка-декларация за ДДС бе подкрепена от Групата на високо равнище относно административните тежес-
ти. Резултатите от обществена консултация потвърдиха значителния интерес и подкрепа от страна на предприятията за подобна 
инициатива. 
В съобщението относно интелигентното регулиране (IP/10/1296) Директивата за ДДС, и по-конкретно справка-декларацията за ДДС, 
е посочена като втория най-обременителен правен акт на ЕС. Днешното предложение има за цел разрешаване на този проблем. 
Полезни връзки 
Предложението е достъпно на следния адрес:  
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_proposed/index_en.htm 
Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС по въпросите на данъчното облагане, митническия съюз, статистиката, одита и 
борбата с измамите:   
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm 
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Рекорден брой кандидати за лого на европейските фондове  

за новия програмен период 2014 – 2020 година 

Рекорден брой кандидати (150) се включиха в конкурса за изработка на лого и послание за европейските фондове през новия прог-
рамен период 2014-2020 година. Проектите бяха представени в Министерски съвет в присъствието на вицепремиера и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова. „Потвърди се това, което аз говоря от години – че когато говорим за Европа, не говорим само за 
пари, очевидно темата за европейските средства не е абстрактна в обществото”, заяви Златанова по повод големия брой кандидати. 
„Искрено ме радва интересът към този конкурс. Чрез пряка конкуренция и състезателен принцип може да се определи най-
подходящото послание или емблема на европейските фондове през следващия програмен период, заради това дадохме право на 
участие на възможно най-широк кръг кандидати”, допълни Златанова и припомни, че общият фонд на конкурса е в размер на по-
малко от 20 000 лева. „Убедена съм, че работата на кандидатите не е била лека и съм сигурна, че работата на журито ще бъде още 
по-трудна”, коментира още Златанова. 
15-членно жури, под ръководството на проф. Виктор Паунов – председател на Общото събрание на Националната художествена 
академия, ще оценява и класира получените предложения. Новото лого и послание на България за следващия програмен период ще 
бъдат обявени на 1 ноември 2013 г. – Деня на народните будители. Победителят ще получи награда в размер на 5 000 лева и екс-
курзия за двама до Брюксел. 500 лева е наградата за победителя в конкурса, който ще се проведе във Фейсбук на адрес: https://
www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742. 
66 от 150-те предложения са подадени от София, 12 предложения идват от Пловдив, 5 – от Велико Търново. Едва 8 предложения са 
подадени от фирми, а всички останали са от физически лица. Най-младият участник е на 18 години, а най-възрастният на 71 години. 
Комисията запазва правото си да изиска от класирания на първо място участник да внесе корекции в предложението си, без да се 
променят цялостната концепция и визуално послание. 
Инициативата се организира от Централния информационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата 
от Европейския съюз” в Администрацията на Министерския съвет. Конкурсът се осъществява в рамките на проект № 0103-ЦИО-3.1 
„Популяризиране на добри практики по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, и подготовката на програмен период 2014-2020 г.” Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа 
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Структурни фондове на ЕС 
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