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Европейски приоритет за 2014 г.: укрепване на икономическото възстановяване 

В пакет от икономически и бюджетни препоръки се определят приоритети за 2014 г., включително борба с безработицата и възста-
новяване на банковото кредитиране за икономиката. 
Най-голямото предизвикателство, пред което в момента е изправена европейската икономика, е как да се подкрепи започналото 
възстановяване. Това е основното послание в тазгодишния годишен обзор на растежа English (en) (ГОР), приет днес от Комисията. С 
неговото приемане започва четвъртият европейски семестър за координация на икономическата политика — в условия на възобно-
вяващ се растеж и напредък на страните членки в коригирането на дисбалансите, появили се преди кризата. 
Затова Комисията поддържа своята балансирана стратегия за растеж и работни места и вниманието си към пет основни приоритета 
през следващата година: 
- продължаване на диференцираната и благоприятстваща растежа бюджетна консолидация; 
- възстановяване на банковото кредитиране на икономиката; 
- стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността в момента и за в бъдеще; 
- борба с безработицата и социалните последици от кризата; 
- модернизиране на публичната администрация. 
Председателят на Комисията Барозу заяви: „Това е повратен момент за икономиката на ЕС. Усилената работа на ЕС започва да 
дава резултати и растежът постепенно започва да се завръща. В годишния обзор на растежа за 2014 г. се посочва къде трябва да 
бъдем по-смели, за да осъществим необходимите реформи за постигането на трайно възстановяване и създаване на работни мес-
та“. 
Годишният обзор на растежа показва как държавите членки се приспособяват към наскоро засиления процес на координация на 
икономическата политика в рамките на европейския семестър и как работят по-добре заедно в съответствие с общи правила. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия 

Евродепутатите гласуваха бюджета на ЕС до 2020 г. 

Това е първият в историята на Европейския съюз многогодишен бюджет, който 
е по-нисък в сравнение с предходния. Кризата, заради която средствата бяха 
орязвани с близо 4%, наложи и нови правила за отпускане на селскостопански-
те субсидии, както и на парите за политиката на сближаване, на които разчи-
тат по-бедните страни и региони. 
Бюджетът за следващите 7-години е разчетен за плащания на стойност 908 
млрд. евро, най-много от тях – близо 38 на сто, ще отидат за селско стопанст-
во, други 34 процента ще бъдат инвестирани в кохезионна политика. 
За да ги получат обаче отделните страни ще трябва да имат стратегии за развитие на съответните сектори и разчети за очакваните 
икономически и социални резултати, които после ще отчитат пред Европейската комисия (ЕК). 
Източник: Огра, по материали от страницата на  Еcon.bg 
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Проект PLUSTEX навлиза във фаза на разработване на Планове за действие  

 

Проект PLUSTEX навлиза в третата година на своето изпълнение. На 13 и 14 ноември 2013г. в Лодз, Полша 
се проведе Седма тематична среща за споделяне на добри практики от Цикъла за усвояване на политики за 
устойчиво развитие на сектор Текстил и Облекло. Темата на срещата беше Диверсификация на производст-
вото по посока на висококачествен и високотехнологичен текстил и нишови продукти.  
Това в втора среща по темата, като първата се състоя на 12 и 13 септември 2013г. в Гимараеш, Португалия 
и беше домакинствана от местния партньор за проекта – Сдружение на общините от Вале до Аве. На среща-
та бяха представени добри практики от Полша, Португалия, Франция, Великобритания 
и Литва, традициите в текстила и съвременни технологии и постижения на фирмите от 
Португалия бяха демонстрирани по време на учебните визити в AVEPARK, SPINPARK, 
фирмите Pizzaro   и ECOFOOT , както и традиционният средновековен фестивал.  
Работата по темата продължи по време на сесията в Лодз,където бяха представени 
добри практики от Италия, България, Франция, Португалия, Великобритания и Полша. 
По време на посещението  MORATEX – Институт по сигурността , партньорите по про-
екта се запознаха с високите постижения по отношение на специализиран текстил за 
изработване на екипировка за пожарникари, за служители от гражданска защита и 
полицията. Разработките са в полза на изредените сектори за всички страни от ЕС.  
Технологичният Университет в Лодз, има специализирани лаборатории, които работят 
по въпросите за екологично чисти и биоразградими фибри и материи. Посещението на 
научните лаборатории ни запозна с постиженията в науката и реализацията им в прак-
тиката. 
Предстоят още две тематични сесии за споделяне на добри практики – през март 2014 
в Каунас, Литва на тема „  Подкрепа за инкубирането и стартиращите в сектор Текстил 
и Облекло“ и през май 2014 в Уинчестър , Великобритания на тема „ Подпомагане на 
екоиновациите и социална отговорност в сектора„. 
След  представяне на всички практики и селектиране на най-пригодните за трансфер в 
специален наръчник на добрите практики, приключва една съществена част от работа-
та по проекта. Но крайният продукт на проекта са 7 плана за изпълне-
ние- за трансфер на добри практики, които всяка страна партньор 
трябва да подготви чрез провеждане  на редица обсъждания с всички 
заинтересовани страни: експерти, предприемачи, местна и държавна 
власт, университети и научни лаборатории, големи фирми, бизнес 
подкрепящи организации и браншови организации. 
На този етап текущо се представят всички избрани практики и се оце-
няват чрез специализирани въпросници  от изброените заинтересова-
ни лица. Започват срещи и консултации с експерти и  администрация , 
за да се осигури реализация на плановете  чрез включване в планове 

за развитие във всяка страна –
партньорка по проекта. 
Работните срещи за разработване на 
планове за изпълнение по проект 
PLUSTEX ще осигурят по-широка об-
ществена подкрепа и изграждане на 
капацитет в правене на политики в 
областта на Текстил и Облекло, за по-
устойчиво развитие на сектора през 
следващите години  в Европа. 
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No-Ble Ideas INNOFEST –BULGARIA -6 - 9 ноември 2013г. 

 
В периода 6-9 ноември 2013г. в Интер Експо Център –София  по време на специализирани изложби ИНТЕР-
ФУД и ДРИНК, Месомания,Светът на млякото, СИХРЕ и Винария, се проведе българското издание на инова-
тивен фестивал по проект No-Ble Ideas, в съответствие с графика на фестивалния цикъл. 
По време на фестивала, информационни материали и информация за проекта се предлагаха на щанда на 
проекта в зала 3, С9. Всеки заинтересован можеше да получи печатни материали за проекта на български и 
английски език, консултации за включване като потребител на плат-
формата на проекта, информация и формуляри за кандидатстване и 
присъединяване към Мрежата на млади иноватори, както и демонст-
рация на споделените във Виртуалния маркет идеи на млади инова-
тори от България и от останалите 6 страни- партньори по проекта: 
Италия, Сърбия, Словения, Унгария, Румъния и Албания. 
Освен Кампания за разширяване на мрежата от млади иноватори и 
Виртуален маркет, за популяризиране на идеите и постиженията на 
проекта се проведе сесия за споделяне на Добри практики в сектор 
храни : успешни проекти, финансирани от европейски програми, Прог-
рамата за развитие на селските райони, собствени средства на орга-
низациите, за подпомагане развитието на сектора с квалифицирани 
специалисти, навлизане на нови технологии, пазари и иновативни 
продукти. 
Съгласно Плана за провеждане на фестивалите по проект No-Ble 
Ideas се проведоха и три събития, които имат за цел да се създаде 
диалог между иноватори, идеатори, изследователи за по-добро раз-
биране и обединяване на усилията по посока на устойчиво развитие 
на идеите за иновации в сектор храни и земеделие. Бяха проведени : 
На кафе с учен – проф.Атанас Кирилов, директор на Института по 
фуражни култури в Плевен представи как института работи и насър-
чава младите учени да са активни участници в разработките и внед-
ряването им в практиката, в полза на устойчивото развитие на секто-
ра. ЕУРЕКА –финансирай своята идея-сесия за представяне на въз-
можностите за финансиране на проекти и иновативни идеи в сектор 
агрофуд в следващия програмен период: 
Програма HORIZON 2020 – за стимулиране на изследователска дей-
ност и внедряване в практиката;Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020 за България – нови мерки и приоритети, както и 
издигане на ролята на иновациите за устойчиво развитие на селските 
райони; мерки и финансови инструменти,които банките предлагат на ползватели за изпълнение на техните договори по проекти. 
Сесията включваше и позицията на бенефициентите по отношение на подобряване на механизмите на финансиране и отчетност 
през следващия период за да се стимулират кандидатите за участие. 
Брейнсторминг с предприемачи – интерактивна сесия за генериране на предложения за скъсяване на пътя на идеите, споделени на 
платформата към реализацията им.Бяха представени няколко от идеите – мед от глухарче; про-
изводство на беладона; еко соларна система. 
Благодарение на проведените събития, проект No-Ble Ideas стана популярен на международно 
ниво и неговите идеи и постижения достигнаха до заинтересовани страни не само от България, а 
и Турция, Гърция, Италия, Сър-
бия, Унгария, като посетителите  
на щанда  получиха информаци-
онни материали и разяснения.  
Агенцията за регионално и ико-
номическо развитие –Враца по-
лучи грамота от организаторите 
на изложение INTERFOOD & 
DRINK за първо и много впечат-
ляващо участие в изложението с 
принос към стимулиране на ино-
вациите в сектор храни. 
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„Една посока – много възможности“ е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в 

следващия програмен период 2014-2020 г. 

Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел 
„България“ възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от 
вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше 
проведен конкурсът. 
В концепцията си авторът е посочил, че логото за визуалната идентичност на новата финан-
сова рамка за периода 2014-2020 г. е изчистено, лесно за комуникация и в цветовете на Евро-
пейския съюз и на България. „Цветните дъги символизират различните оперативни програми, 
които се включват във финансовата рамка. Дъгите образуват звезда – символът на всяка 
страна от съюза. Посланието доразвива логото. Различните посоки всъщност са част от единна, обоснована стратегия. Това е посо-
ка, която дава възможности за развитие и за растеж“, заключава концепцията на Тахсин Тасим. 
Рекорден брой кандидати – 150 се включиха в конкурса. Жури в 15-членен състав под ръководството на проф. Виктор Паунов – 
председател на Общото събрание на НХА, оцени и класира получените предложения. Победителят получи награда в размер на 5000 
лв. и тридневно посещение в Брюксел за двама.  
Решението за използване на общо лого на оперативните програми през следващия програмен период беше взето на заседание на 
правителството в началото на месец юли тази година. Тогава вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова обя-
ви, че целта му е да бъде създадена единна и разпознаваема визуална идентичност на приноса на Европейския съюз в България. 
Вицепремиерът Златанова отбеляза, че конкурсът за единно лого и послания за следващия програмен период е доказал „как с енту-
сиазъм, с талант и с усилена работа може да се постигне една цел, която да разкрие нови възможности“. Златанова съобщи, че след 
10 дни се очакват официалните коментари на Европейската комисия по Споразумението за партньорство, което правителството 
изпрати в края на август месец. „България е сред първата половина на държавите-членки, които ще финализират преговорите с ЕК 
по Споразумението за 2014-2020 г.“, прогнозира още вицепремиерът. Тя бе категорична, че управлението и усвояването на евро-
пейските средства трябва да става публично и прозрачно, какъвто пример е проведеният конкурс. Златанова посочи, че обявяването 
на новия символ и послание на европейските програми именно в Деня на народните будители цели да донесе обединение и вяра 
във възможностите на всеки един български гражданин. „Сигурна съм, че посоката, която България избра преди повече от 15 години, 
е една и тя ни дава много възможности. Казват го и над 70% от българските граждани, които на седмата година от нашето членство 
посочват, че имат най-голямо доверие в институциите на Европейския съюз. Вярвам, че тази постигната цел на България и занапред 
ще ни дава много възможности за модернизация, по-добро образование и икономически растеж“, каза вицепремиерът и министър на 
правосъдието. 
Източник: Огра, по материали от страницата на УО на ОП “Конкурентоспособност” 

2014 г.няма да е нулева за публичните инвестиции в страната 

2014 година няма да е нулева за 
публичните инвестиции в стра-
ната, заяви вицепремиерът и 
министър на правосъдието Зи-
наида Златанова. Пред журналис-
ти след днешните обсъждания 
на семинара на парламентарни-
те групи на Коалиция за Бълга-
рия и ДПС с правителството в 
Боровец, тя посочи две причини 
за това – продължава използва-
нето на еврофондовете и се 
създава публична инвестицион-
на програма. Вицепремиерът 
изтъкна, че по този начин за 
първи път ще има истинско допълване между национално и европейско финансиране по приоритетите за страната, 
което е основно изискване на съвременната европейска бюджетна политика. 
Зинаида Златанова каза още, че в началото на годината е много вероятно да стартира прилагането на поне три оперативни 
програми – „Транспорт”, „Човешки ресурси” и фондът „Connecting Europe”. Това означава, че бенефициентите ще могат веднага 
да кандидатстват и да има сключени договори за безвъзмездна помощ, обясни вицепремиерът. „От усвояване 29% в края на 
февруари и 35% в края на май, към момента сме на 45 процента сертифицирани разходи. Работим да спасим толкова 
пари, колкото е възможно”, заяви Златанова. Тя изрази увереност, че ще бъдат спасени поне половината от потенци-
алните рискове, обявени от служебното правителство, които към май са били 272 млн. евро. 
Петър Чобанов поясни, че няма да се създават тежки бюрократични структури заради публично-инвестиционната програма. Пред-
вижда се да се формира междуведомствен съвет с участието на министри и председателя на Националното сдружение на общините 
в Република България, като ще се ползва капацитетът на секторните министерства в зависимост от това какъв е проектът. Голяма 
част от ресурса от 500 млн. лв. ще бъде отделен за кандидатстване от общините. Министерският съвет ще одобрява списъка със 
селектираните проекти. Основните критерии, по които те ще бъдат оценявани, са дали допринасят за повишаването на икономичес-
кия растеж, за устойчивото развитие на регионите, за генериране на заетост и доходи, за конкурентоспособност на икономиката и др. 
Проектите ще могат да се реализират в срок до две години. „Предимство ще имат регионите”, подчерта министърът на финансите. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Министерски съвет на Република България 

http://www.government.bg/
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През януари започва приемът по Националната програма по пчеларство за тригодишния период  

2014-2016 г. 

Часът на подаване на документите вече няма да бъде водещ 
критерий за одобряване на заявленията. Кандидатстването 
ще продължава до последната дата на приема, а не до из-
черпване на бюджета. Това са част от промените, заложени 
в новата Национална програма по пчеларство (НПП) за три-
годишния период 2014-2016., представена днес от ДФ 
„Земеделие”(ДФЗ) пред пчелари от цялата страна и медии. 
Събитието се състоя в аулата на Висшето училище по заст-
раховане и финанси в София. То бе открито от изпълнител-
ния директор на ДФЗ Мирослав Николов и зам. изпълнител-
ния директор на фонда Атидже Алиева -Вели. 
През 2013 г. платените средства по НПП са близо 6 млн. лева, а усвояемостта на бюджета – 90%, съобщи Мирослав Николов. Той 
акцентира, че това е най-високата усвояемост на бюджета от стартирането на програмата до сега. Г-жа Алиева-Вели допълни, че за 
тригодишния период 2011-2013 на пчеларите са платени близо 16 млн. лв., което е три пъти повече от платеното в годините 2008-
2010. За 2013 г. фонд “Земеделие” е сключил 1073 договора по пчеларската програма. В 87% от тях бенефициентите са реализира-
ли плановете си. Освен това 20% от пчеларите, сключили договори с ДФЗ, са получили кредити с преференциални условия, каза 
още зам. изпълнителният директор. Възможностите за кредитиране със средства на фонда ще се запази и в новата НПП. “Данните 
показват траен интерес към програмата, което за нас означава, че мерките отговарят на нуждите на пчеларите”, посочи г-жа Алиева-
Вели.  
В следващите три години пчеларите ще могат да получават средства по пет мерки и да покрият част от разходите си за купуване на 
лекарства за борба срещу вароатозата, за кошери, отводки и пчелни майки, за извършване на физикохимичен анализ на пчелния 
мед и др. Помощта ще представлява процент от реално извършените разходи, които ще се възстановяват на кандидата. Процентът 
ще бъде различен за всяка мярка.  
По време на събитието гостите имаха възможността да зададат въпроси към експертите от ДФ „Земеделие”. Пчеларите се интересу-
ваха най-вече от критериите за оценка, заложени по най-атрактивната мярка от програмата – Мярка Г за подкрепа на подновяването 
на пчелните кошери. Те попитаха с какви документи ще се доказва квалификация на кандидата, кои институции могат да издават 
сертификати за придобита квалификация в областта на пчеларството, ще бъдат ли подпомогнати всички, които са подали заявления 
и др. Бяха дадени и редица предложения за улесняване на дейността им, като например в Мярка Б за борба срещу вароатозата да 
могат да участват и пчелари, които не са регистрирани като земеделски производители. Експертите от ДФ “Земеделие” отговориха 
на въпросите и се ангажираха да разгледат всички предложения на бранша. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Държавен фонд “Земеделие” 
 

Амбициозен план на ЕС за намаляване на употребата на найлонови торбички с 80 % 

Благодарение на представен от ЕС план, използването на найло-
нови торбички за еднократна употреба в ЕС може да намалее 
драстично през следващите 4 години. 
С предложения план страните от ЕС се насърчават да въ-
ведат каквито мерки сметнат за подходящи, за да се огра-
ничи употребата на тънки найлонови торбички. Сред въз-
можните мерки са налагане на такси или забрана на употре-
бата на найлонови торбички, както и въвеждане на нацио-
нални цели за нейното ограничаване. 
Понастоящем всеки европеец използва средно 198 найлонови 
торбички за еднократна употреба на година, което представ-
лява една торбичка на ден на домакинство. Годишната употреба обаче се различава значително в отделните страни от Съюза, вари-
райки от 4 торбички на човек в Дания и Финландия до 466 — в Полша, Португалия и Словакия. 
В много от страните от ЕС, които въведоха задължителни такси за найлоновите торбички за еднократна употреба, 
се наблюдава силен спад в използването на този тип торбички, тъй като потребителите трябва да плащат за тях.  
Независимо от това, че повечето от 100-те млрд. найлонови торбички, предоставяни от супермаркети и други мага-
зини, се използват само веднъж за около 20 минути, разграждането им отнема стотици години и ежегодно около 8 
млрд. от тях се озовават в реки или езера или замърсяват улиците и природата. 
Смъртоносно въздействие върху околната среда 
Торбичките, които стигат до морето, често биват поглъщани от морски животни или птици, като последствията понякога са пагубни  
за китове, тюлени, чайки и много видове застрашени костенурки. В Северно море в стомасите на 94 % от всички птици има 
пластмаса. На другия край на Европа найлоновите торбички представляват 73 % от пластмасовите отпадъци, събра-
ни от траулери край бреговете на Тоскана. 
ЕС се надява, че новият план ще доведе до промяна в поведението по отношение на употребата и изхвърлянето на торбички.  
Новите предложения се отнасят само до тънките найлонови торбички, тъй като вероятността те да бъдат рециклирани или използва-
ни повторно е по-малка в сравнение с по-дебелите торбички.  
Предложенията на Комисията са резултат от призивите на министрите на околната среда в ЕС за действия на европейско равнище. 
Проведена бе и обществена консултация, която показа наличието на широка подкрепа за европейска инициатива в тази област. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Европейската комисия 

http://ec.europa.eu/
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Първите проекти от новия програмен период започват в средата на 2014 г. 

Добринка Кръстева: Първите проекти от новия програмен период започват в средата на 2014 г. 
Г-жо Кръстева, разкажете повече за стратегия-
та, която се подготвя в момента за интегрира-
ни териториални инвестиции в Северозападния 
район. Защо сега започва работата по този доку-
мент и ще може ли той да се прилага още от 
началото на следващия програмен период? 
Северозападният район (СЗР) беше включен в спора-
зумението за партньорство за периода 2014-2020 г. 
като пилотен, в който да бъде прилаган моделът на 
интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). Предс-
тои до края на 2013 г. да бъде разработена междусек-
торна интегрирана стратегия за териториално разви-
тие на региона. Очаква се до началото на 2014 г. тя да бъде внесена за одобрение от Министерския съвет. 
Документът представлява ключов инструмент, чрез който се създава необходимата планова основа за приложение на ИТИ подхода. 
Той ще се разработи в унисон с регионалния план за развитие на СЗР в съответствие със съществуващия институционален, норма-
тивен, организационен контекст на действащата към момента национална система за планиране и управление на територията. Цел-
та е да се акцентира върху развитието на най-бедния и изостанал български район чрез създаването на необходимите условия за 
капитализация на местните предимства, съществуващия потенциал и ресурси. 
Освен това чрез стратегията ще се решат основните проблеми. За да се постигне желаният позитивен резултат, интервенциите 
следва да имат ясни пространствени очертания и висока степен на конкретизация на проектите и очаквания ефект върху територия-
та от тяхната реализация. 
Управлението и наблюдението на ИТИ ще се осъществява от съответните управляващи органи (УО) на програмите. Бенефициенти-
те на отделните проекти ще се отчитат пред тях при спазване на специфичните процедури. За осигуряване на координираност на 
подготовката и изпълнението на ИТИ се предвижда да бъде създаден нарочен орган в СЗР. Към момента работим по обособяването 
на координационното звено от представители на отделните областни администрации, ръководено от областния управител на Враца. 
От наша страна се ангажирахме този орган да бъде нормативно подкрепен с акт на МС, като ясно се дефинират неговите правомо-
щия, задължения и функции. 
Вече имаше срещи с местните власти от региона. Какви са техните оценки за инициативата? 
Имахме дискусии по темата както на централно, така и на областно ниво. Към момента начинанието се подкрепя напълно от област-
ните управители на петте области от Северозападния район и представителите на техните екипи. Започнахме интензивна съвмест-
на работа по отношение на прилагането на ИТИ. Местните власти ще работят в изключително тясно сътрудничество с екип на Со-
фийския университет, който ще разработва анализа и интегрираната стратегия за териториално развитие на СЗР. Тук съществена 
роля ще имат общините, които ще бъдат основният двигател и реализатор при изпълнението на стратегията и съответните инвести-
ционни проекти. По този начин освен ползата за региона от прилагането на ИТИ ще се укрепи изключително много административни-
ят капацитет. 
Мога да кажа, че като най-припознати и с най-голяма възможност за създаване на растеж в региона местните управници определиха 
секторите земеделие, лека промишленост и безспорно туризъм. Разбира се, с това не се изчерпват всички бъдещи възможности за 
обхват на проектите, които тепърва ще произлязат от анализа към стратегията. Следва да се има предвид, че приоритетни ще бъдат 
тези, които са значими, имат влияние върху целия регион и които категорично водят до растеж и заетост. 
Също така на 7 ноември 2013 г. беше проведена среща с кметовете на 51 общини в региона, НПО и бизнес организации, на която 
екипът на Софийския университет (СУ) представи анализа на състоянието и потенциала за развитие на СЗР. Целта на форума бе да 
се видят проблемите и да се получи обратна връзка от участниците доколко те припознават тези трудности, както и да се получат  
допълнителни мнения и предложения по анализа и проекта на интегрираната стратегия. С това няма да приключи връзката ни с 
местните власти и хората от региона. Предвиждаме в края на ноември областните информационни центрове съвместно с екипа на 
университета да проведат срещи на място в петте области с цел публичност и провеждане на информационна кампания за запозна-
ване на жителите на региона с проекта на интегрираната стратегия за териториално развитие на СЗР. 
Все още не е приет бюджетът за следващия програмен период, как това закъснение ще окаже влияние на старта на 
период 2014-2020 в България? 
През юли 2013 г. ГД „Регионална и градска политика“ информира България за индикативния размер на средствата, които страната 
ни ще получи за изпълнение на кохезионната политика през следващите седем години. 
След решение на съвета на министрите по земеделие от края на септември 2013 г. разпределението на бюджета за Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) по държави вече е приложение към проекта на регламент за Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 
Това на практика означава, че страната ни разполага, макар и с индикативни суми за четири от европейските структурни и инвести-
ционни фонда. За целите на разработването на споразумението за партньорство Министерският съвет е одобрил разпределение на 
средствата по тематични области, въпреки че цифрите на ниво ЕС все още не са потвърдени. По този начин забавянето на евро-
пейско ниво няма да доведе до съществено закъснение на подготовката на страната ни за следващия програмен период. 
Очаква се Европарламентът да одобри многогодишната финансова рамка до края на декември. Дотогава трябва да се одобри и 
общият и регламентите за отделните фондове за следващия програмен период. 
Напредъкът в подготовката на основните стратегически програмни документи ни дава увереност, че страната ни може да постигне 
поставената цел за начало на изпълнението на проектите от новия програмен период още през първата половина на 2014 г 
………………………………………………………………………………………………………...…...продължава на следващата страница ——> 



7 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 11, ноември 2013 год. Безплатно месечно издание 

По-малко от 2 месеца преди края на този програмен период какъв е реалистичният анализ на усвояване на средствата? Има ли яс-
нота точно колко пари могат да бъдат загубени и какво се прави, за да се минимализира тази вероятност? 
Следва да се има предвид, че съгласно регламентите на ЕК краят на програмния период реално настъпва през декември 2015 г., тъй 
като това е моментът на допустимост на разходите по сключените и изпълняваните договори. Към момента усвояването на средст-
вата върви с добри темпове. България е договорила целия финансов ресурс. Добър е темпът и на плащанията по програмите, като 
са разплатени около 50% от ресурса, предвиден по тях. 
Предизвикателството, разбира се, което стои пред нас, е не само да не допуснем загуба при усвояването на пари, но и да ускорим 
темпа, с който ще разплащаме и сертифицираме разходите пред ЕК. 
За целта беше направен анализ на финансовото изпълнение по фондовете и бяха предприети конкретни стъпки на национално ни-
во. Една от тях беше с Решение № 500/23.08.2013 г. да се даде съгласие договарящите органи по пет от общо седемте оперативни 
програми да наддоговорят финансовия ресурс със средства в размер до 10% над бюджета им. Това не включва ОП „Транспорт“ и 
ОП „Околна среда“, при които вече има подобно правило.  

Открита процедура: BioFach 2014, (12.02-15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия) 

Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институ-
ционален бенефициент, Ви информираме, че Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд 
на Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, която ще се проведе в периода 12.02-
15.02.2014 г., гр. Нюрнберг, Германия. 
Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach се организира ежегодно от 1990 г. насам и е най-
голямата изложба в органичния сектор. В рамките на изложбата се дава възможност да бъдат представени широк спектър био-
продукти и услуги, разделени в няколко тематични категории: Органични храни и напитки; Натурални продукти и добавки за 
козметиката и медицината; Домакински консумативи с органичен произход; Други натурални продукти; Текстил; Тех-
нологии и оборудване; 
ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на Международната специализирана изложба 
за биологични продукти BioFach 2014, при следните условия: 
Агенцията поема разходите за: Наемане на изложбена площ; Проектиране и изграждане на изложбен щанд; Наемане на оборуд-
ване и обзавеждане; Регистрация на изложителите; Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/
основен пакет); Рекламиране на участието. 
Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014, следва да поемат 
всички други разходи, както следва: Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти; Командироване и 
пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни); Заявени допълнителни услуги, извън 
изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие; Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и 
провеждането на изложбата/ панаира; Застраховка на представителите на предприятието. 
Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по сми-
съла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната 
помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интер-
нет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance. 
Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извър-
шва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организи-
ран от ИАНМСП: 
- Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрич-
но упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно; 
- Декларация за получени минимални/държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец), подписана и 
подпечатана от представляващия предприятието; минималните помощи обхващат текущата и предходните две финансови години. /
Може да проверите получените минимални помощи и на сайта на Министерството на финансите: http://minimis.minfin.bg/
ReportBulstat.aspx/. 
- Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Когато предприятието е свързано и/или предприятие 
партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да 
съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията) 
- Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държава-
та (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване 
на документите за кандидатстване; 
Всички кандидатстващи фирми трябва да притежават и представят копие от Сертификат Био (EU Organic Regulation) за всички орга-
нични продукти, които ще представят на изложбата, или са акредитирани/сертифицирани по стандартите на IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements).  
За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Развитие на екс-
портния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7982, e-mail: elitza@sme.government.bg. 
При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба за биологични продукти BioFach 2014,  предп-
риятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:В деловодството на ИАНМСП с входящ номер или с 
електронен подпис, на следния електронен адрес: elitza@sme.government.bg 

Източник: Огра, по материали от страницата на ИАНМСП 

http://www.sme.government.bg/
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Комисията предлага разпоредби за защита срещу кражба на поверителна търговска информация  

С предложената директива се въвежда общо определение за понятието „търговски тайни“ и се предвиждат средства, с които жертви-
те на злоупотреба с търговска тайна могат да потърсят правата си. Така ще бъде улеснена работата на националните съдилища, 
които разглеждат дела за присвояване на поверителна търговска информация — те ще могат да се произнасят за отстраняване от 
пазара на продукти, при които има нарушаване на разпоредбите за търговската тайна, а за потърпевшите от незаконни действия ще  
бъде по-лесно да получат обезщетение. 
В съвременната икономика на знанието възможността на дружествата да въвеждат иновации и да бъдат конкурентоспособни може 
сериозно да пострада, ако дадена поверителна информация е открадната или използвана неправомерно. Според неотдавнашно 
проучване1 през последните десет години всяко пето дружество поне веднъж е било жертва на опит за кражба на търговска тайна. 
Според друго скорошно проучване2 този брой постоянно нараства — през 2013 г. за извършена кражба на информация съобщават 
25 % от дружествата в сравнение с 18 % през 2012 г. 
В различните държави от ЕС се наблюдават значителни различия в действащото законодателство относно защитата срещу присвоя-
ване на търговски тайни. В някои държави няма конкретни разпоредби за тези въпроси. За предприятията е трудно да разберат как  
действа системата в другите държави членки, както и да осъществят необходимите контакти, а когато се окажат жертва на присвоя-
ване на поверителна ноу-хау, те не са склонни да заведат дело, тъй като не са сигурни, че поверителността на търговските им тайни 
ще бъде запазена по време на съдебното производство. Действащата в момента разпокъсана уредба има неблагоприятно въздейст-
вие върху трансграничното сътрудничество между бизнеса и научноизследователската общност. Освен това тя е основен препъни-
камък за ролята на единния пазар на ЕС като двигател за иновации и икономически растеж. 
Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви: „За жалост днес киберпрестъпността и промишленият 
шпионаж са част от ежедневието на предприятията в Европа. Трябва да се стремим законодателството ни да е в крак с времето, а 
стратегическите активи на дружествата ни — да бъдат надеждно защитени от кражби и злоупотреби. Защитата на търговските тайни 
има и по-широки измерения. Настоящото предложение има за цел да се вдъхне повече доверие у предприятията, авторите на идеи, 
научните работници и новаторите в съвместните проекти за иновации в рамките на вътрешния пазар. Вече няма да им се налага да 
се притесняват да инвестират в развитие на нови знания заради опасността от кражба на търговски тайни. Това е още една стъпка в 
усилията на Комисията да се осигури нормативна уредба, благоприятстваща иновациите и интелигентния растеж.“ 
Заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни добави: „Защитата на търговските тайни е особено важна за малките предп-
риятия в ЕС, които още не са се утвърдили на пазара. При тях търговските тайни са с по-осезаемо значение, отколкото при големите 
дружества. Отчасти това е заради разходите за патентоване и защита срещу нарушение на правата за интелектуална собственост. 
Разкриването на търговска тайна или възлово изобретение от конкурентите има пагубни последици за резултатите и бъдещото раз-
витие на МСП. С това законодателство Комисията ще защити жизнеспособността на предприятията в ЕС и търговските им тайни, 
които са важна предпоставка за развитието им. “ 
С предложението се цели да се предложи на предприятията необходимата закрила и добре работещи средства за правна защита, 
ако техните търговски тайни бъдат откраднати или използвани неправомерно. Наличието на надеждна, балансирана и хармонизира-
на система за опазване на търговските тайни ще предложи на предприятията и научните работници сигурна среда за създаване, 
споделяне и лицензиране на важна ноу-хау и технология в рамките на единния пазар. Освен това благодарение на нея ще бъде по-
лесно да се ангажират за участие предприятия и научни работници от различни държави от ЕС по общи и съвместни проекти за ино-
вации и научни изследвания. 
Какво предстои? 

Предложението на Комисията относно защита от неправомерно присвояване на търговски тайни ще бъде предадено за приемане 

от Съвета на министрите и Европейския парламент в съответствие с обикновената законодателна процедура. 

За повече информация: 

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm 

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.  


