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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 5, 2012 год. 

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  
“CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE” 

Продължителност на проекта: 6 месеца 
Обща цел:  Да се насърчи предприемачеството в Европейския съюз чрез повишаване на знанията на  българските МСП в областта
  на Кредитно управление на търговията в рамките на Европейския съюз  
Специфична цел: организиране на 4 семинара в различни краища на България – градовете Враца, Стара Загора, Габрово и  
София, които ще имат следните цели:  
- Да подготви МСП, които обмислят участието си в търговски сделки зад граница в рамките на ЕС за успешно бизнес  
сътрудничество;  
- Да предостави на МСП практически решения и информация за изпълнение на дългове и събиране на вземания;  
- Да предаде на участниците в семинарите умения, които да им бъдат от полза при събиране на просрочени сметки, както и  
техники, които да бъдат използвани в процеса на договаряне;  
- Да осигури по-добро разбиране на правната система;  
- Да информира МСП за добрите практики на други страни -членки на ЕС в областта на управление на кредита и  
изпълнението на дължимите вземания в търговията, в рамките на ЕС;  
- Да проучи нивото на знания на МСП, както и техните допълнителни нужди в областта на управление на кредита и изпълнението  
на дължимите вземания в търговията в рамките на ЕС. 
Преки бенефициенти (120 малки и средни предприятия от Централна, Западна, Северозападна и Южна България): 
- МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които желаят да започнат трансгранични операции в рамките на  
ЕС; 
- МСП от Централна, Западна, Северозападна и Южна България, които току-що са стартирали трансгранични сделки в рамките на  
ЕС; 
Косвени бенефициенти (500-800 МСП и други организации от всички краища на България): 
- Мрежата на Enterprise Europe Network в България 
- МСП, които са се опитали да осъществят трансгранични сделки в рамките на ЕС, които са се провалили заради лошо управление 
на кредита и недостатъчно познаване на необходимите правни действия; 
- МСП, които вече са в сферата на търговията в рамките на ЕС и са се сблъскали с редица проблеми, свързани с лошо кредитно 
управление и правни действия за изпълнение на неизплатените вземания. 
- Други Търговско-промишлени палати, организации за подкрепа на бизнеса, местните власти, обществени и частни организации.  
За повече информация, свързана с проекта:  
Мая Милова, Мария Панайотова  
Търговско-промишлена палата - Враца  
Тел: 092/660271  
e-mail: cci-vr@bitex.com; cci-vr@online.bg   
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕВРЪЩА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В РЕАЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

 
Хартата на основните права на ЕС, която е в сила вече над две години и е правно обвързваща, направлява законотворчеството в ЕС 
от най-ранните му етапи до окончателния законов текст. В Хартата са заложени основни права, като например свободата на 
изразяване и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа. Във 
втория годишен доклад на Европейската комисия относно Хартата се стига до заключението, че въпросите, свързани с основните 
права, намират във все по-голяма степен своето място при изработването на политики на ЕС. Така например сега пътниците по 
летищата на ЕС имат правото да откажат процедури за проверка със скенери за целите на сигурността и да бъдат проверени по друг 
начин благодарение на действията на Комисията да бъдат взети предвид значителните опасения за неприкосновеността на личния 
живот в рамките на ново законодателство на ЕС. Съдът на ЕС все по-често се позовава на Хартата, по-специално във важни 
решения относно дискриминацията на полова основа или неприкосновеността на личния живот в интернет. Днешният доклад е част 
от усилията на Комисията за повишаване на информираността на хората за Хартата, за случаите, когато тя е приложима, както и за 
ролята на институциите на ЕС в сферата на основните права. „Моята основна цел през последните две години, откакто Хартата е 
правно обвързваща, бе създаването на стабилна култура на зачитане на основните права в целия ЕС. Превърнах Хартата в 
ориентир за всички политики, за които се взима решение на равнище ЕС“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ за правосъдието, основните права и гражданството. „Сега задачата ни е да улесним гражданите 
да упражняват своите права на практика, като работим с държавите членки, за да гарантираме, че хората знаят към кого да се 
обърнат в случай на нарушаване на техните права.“ 
Основната роля на Хартата е да гарантира, че институциите на ЕС спазват основните права при изготвянето на нови европейски 
закони. Въпросите, свързани с основните права, вече са неделима част от изготвянето на новите закони на ЕС. Например през 
2011г. това обстоятелство спомогна да се гарантира, че правилата на ЕС за използването на скенери за целите на сигурността на 
летищата съблюдават основните права за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот и достойнството 
(IP/11/1343). 
Комисията не само осигурява съответствие на своите предложения с Хартата, но и гарантира съблюдаване на Хартата при 
прилагане на законодателството на ЕС от страна на държавите членки. През 2011 г. Комисията изрази своето безпокойство по 
отношение на независимостта на органа за защита на данните в Унгария и относно мерките, свързани с пенсионната възраст на 
съдиите, прокурорите и нотариусите. 
Комисията започна процедури за нарушение, с което да гарантира задоволителен отговор от страна на Унгария на всички правни 
съмнения (IP/12/222). 
Същевременно все по-често Хартата служи за ориентир при постановяването на решения от страна на съдилищата. През 2011 г. 
броят на решенията, в които се цитират основните права, заложени в Хартата, нарасна с 50 % както на равнище ЕС, така и на 
национално равнище. Така например във важно решение на Съда на ЕС бе подчертано правото на кандидатите за убежище на 
защита от нечовешко или унизително отношение, при изясняване на правилата на ЕС за определяне на държавата, която следва да 
разгледа молбата за убежище (MEMO/11/942). С това решение на практика бе забранено прехвърлянето на кандидати за убежище 
към държави, където липсата на подходящи условия би накърнила съблюдаването на техните основни права. През март 2011г. в 
делото Test-Achats Съдът реши, че съществуването на различни премии за мъжете и жените представлява дискриминация, 
основана на пола (MEMO/11/123), а през ноември 2011 г. постанови, че налагането на изискване на доставчик на интернет да 
инсталира филтрираща система за предотвратяване нарушаването на правата върху интелектуалната собственост би нарушило 
правата на потребителите да получават и изпращат информация (Scarlet v. SABAM). 
Според експресно проучване на Евробарометър (Flash EB 340), също публикувано днес, гражданите са по-добре осведомени за 
Хартата (64 % от всички европейци, в сравнение с 48 % през 2007г.). Около 45 % от въпросите на гражданите, отправени към 
Комисията във връзка с основните права, се отнасят до ситуации, в които Хартата би могла да се приложи. Въпреки това гражданите 
все още не познават добре случаите, когато Хартата се прилага. 65 % от европейците споделят, че биха желали да научат повече за 
това към кого да се обърнат, ако техните права, заложени в Хартата, са нарушени. 
Често гражданите на ЕС не разбират предназначението на Хартата, ситуациите, при които тя е приложима, или ролята на ЕС. Над 
половината от писмата, адресирани до Комисията (55 %) през 2011 г., са били извън обхвата на правото на ЕС. В обществото 
съществува общо впечатление, че Хартата дава на Комисията общовалидно право за намеса в случаи, когато има подозрения за 
нарушение на основните права където и да било в ЕС. Това не е вярно. Хартата се прилага спрямо държавите членки, когато те 
прилагат законодателството на ЕС. Всяка държава от ЕС защитава правата чрез своята конституция и своите национални 
съдилища. Хартата не ги замества. Ако гражданите смятат своите права за нарушение, на първо място те следва да отнесат случая 
към националния съд или да потърсят помощ от национален омбудсман. 
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно 
обвързваща. През октомври 2010 г. Комисията прие стратегия за ефективно прилагане на Хартата. Тя разработи „Контролен списък 
„Основни права“, за да засили оценката на въздействието на нейните законодателни предложения върху основните права. Освен 
това Комисията се ангажира да информира гражданите за това кога може да се намесва по въпроси, свързани с основните права, и 
да публикува годишен доклад за прилагането на Хартата, за да следи постигнатия напредък. Комисията работи заедно със 
съответните органи на национално, регионално и местно равнище, както и на равнище ЕС, за по-добро информиране на хората за 
техните основни права и за това към кого да се обърнат за помощ, ако смятат, че техните права са нарушени. Чрез Европейския 
портал за електронно правосъдие Комисията предоставя практическа информация за прилагането на правата на гражданите, а 
паралелно с това установи диалог с институции на омбудсмани, органи, занимаващи се с въпросите на равното третиране, и 
институции за защита на правата на човека относно обработването на жалби за нарушаване на основните права. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_bg.htm;  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm;  
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ОКОЛНА СРЕДА: “ЗЛАТНИТЕ ОТПАДЪЦИ ИЛИ КАК НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ПРЕВРЪЩАТ 
ОТПАДЪЦИТЕ В РЕСУРС 

Държавите членки с най-добри резултати рециклират до 70 % от отпадъците и практически не погребват нищо в депа, докато други 
все още депонират над три четвърти от отпадъците си. Как държавите отличнички са превърнали отпадъците от проблем в ресурс? 
В днешния нов доклад на Европейската комисия се обяснява, че това става чрез съчетаване на икономически инструменти. 
Комбинация от данъци и забрани по отношение на депонирането и изгарянето, схеми за отговорност на производителите и схеми за 
плащане въз основа на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ се оказват най- ефективните инструменти за 
пренасочване на потоците отпадъци към по-устойчиви пътища. Тези икономически инструменти ще трябва да се въведат по-широко 
във всички държави членки, ако ЕС иска да постигне целите, определени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, а 
именно нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба, както и ограничаване на енергийното оползотворяване 
до неподлежащите на рециклиране отпадъци. 
Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Отпадъците са твърде ценни, за да бъдат изхвърляни, и ако се управляват 
правилно, съдържащата се в тях стойност може да се върне обратно в икономиката. Шест държави членки вече съчетават 
практически нулевото депониране и висок процент на рециклиране. Те не само използват стойността, съдържаща се в отпадъците, а 
и в хода на този процес са създали процъфтяващи индустрии и много работни места. Докладът показва как са постигнали това — 
като чрез подбрана съвкупност от икономически инструменти са направили предотвратяването, повторната употреба и 
рециклирането на отпадъци икономически по-привлекателно. Сега нашата обща отговорност с държавите членки и местните органи 
е да гарантираме ефективното използване и разпространението на тези инструменти в целия ЕС. Това е една от главните цели на 
Пътната карта за ефективно използване на ресурсите.“ Опитът в държавите членки показва, че най-добрият начин за подобряване 
на управлението на отпадъците се състои в съчетаване на следните инструменти: 
* Данъци и/или забрани по отношение на депонирането и изгарянето — резултатите от проучването са недвусмислени: процентите 
на депониране и изгаряне са намалели в страните, където разходите за депониране и изгаряне са се увеличили вследствие на 
забрани или данъци. 
* Схемите за плащане въз основа на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ се оказаха много ефикасни за 
предотвратяване на образуването на отпадъци и за насърчаване на гражданите да участват в разделното събиране на отпадъци. 
* Схемите за отговорност на производителите дадоха възможност на няколко държави членки да събират и преразпределят 
средствата, необходими за подобряване на разделното събиране и рециклирането. Разходната ефективност и прозрачността обаче 
силно се различават в отделните държави членки и при различните потоци отпадъци, затова е необходимо внимателно планиране и 
наблюдение на тези схеми. 
Между отделните държави членки има значителни различия в управлението на отпадъците. Съгласно доклад, публикуван от 
Евростат на 27 март (вж. STAT/12/48), шестте най-напреднали държави членки — Белгия, Дания, Германия, Австрия, Швеция и 
Нидерландия — депонират по-малко от 3 % от битовите си отпадъци. На другия полюс 9 държави членки все още депонират над 75 
% от битовите си отпадъци. Неотдавнашните статистически данни, публикувани от Евростат, показват непрекъснат напредък в някои 
от новите държави членки, в които процентите на рециклиране бързо нарастват. Образуването на битови отпадъци също намаля в 
няколко държави членки, вероятно поради икономическия спад. 
Икономически инструменти, необходими за постигане на целите на ЕС Ще бъде необходимо тези инструменти да навлязат във 
всички държави членки, за да може ЕС да изпълни целите, определени в неговото законодателство в областта на отпадъците, както 
и целите за ефективно използване на ресурсите. Ето защо в предстоящия през 2014 г. преглед на целите на ЕС в областта на 
отпадъците ще бъде направена оценка на възможността използването на тези инструменти да стане правнообвързващо в някои 
случаи. Комисията също така включва доброто управление на отпадъците като едно от условията за получаване на средства от 
някои европейски фондове (вж. IP/11/1159 и MEMO/11/663). 
Междувременно Комисията насърчава държавите членки да прилагат по-ефективно съществуващото законодателство в областта на 
отпадъците. През 2008 г. отраслите, свързани с управлението и рециклирането на отпадъци в ЕС, са имали 145 милиарда EUR 
оборот, което представлява около 2 милиона работни места. Пълното спазване на политиката на ЕС в областта на отпадъците би 
могло да създаде още 400 000 допълнителни работни места в рамките на ЕС, както и допълнителен годишен оборот, възлизащ на 
42 милиарда EUR (вж. IP/12/18). По-доброто управление на отпадъците ще допринесе за постигането на няколко общи и специфични 
цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 
За повече информация: 
Докладът и подробни резултати за всяка държава членка: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/use.htm 
Проучване на макроикономическото моделиране на устойчивото развитие и връзките между икономиката и околната среда: 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/studies_modelling/index.htm#macro 
 

БЪЛГАРСКИ ФИРМИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ТЪРГ НА ЕК ЗА АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ТЪРСЕНЕТО НА 
РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР 

Български организации и фирми могат да участват в търг, обявен от Европейската комисия по тема: "Анализ на 
технологични тенденции, бъдещи нужди и търсене на радиочестотен спектър”. 
Крайната дата за подаване на оферти е 21 май 2012 г. Документите, свързани с търга, са публикувани в Официалния вестник 
на ЕК: 2012/S 78-127531 от 21/04/2012. Те могат да бъдат намерени на уеб-сайта на Групата по политика на радиочестотния 
спектър:http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/calls_tenders/index_en.htm 
Радиочестотният спектър е ключов публичен ресурс за различни сектори и услуги като мобилни и сателитни телекомуникации, 
безжичен интернет, телевизионно- и радио излъчване, приложения свързани с транспорта, сигурността, метрологията и други. Целта 
на европейската политика е да се увеличават икономическите и социални ползи от използване на спектъра. 
Източник: Огра, по материали от страницата на МТИТС 
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.БЪЛГАРИЯ ЩЕ ЗАГУБИ МИЛИОНИ ЕВРО ОТ ЕС, АКО НЕ УСКОРИ УСВОЯВАНЕТО ИМ 
България ще трябва да утрои темпото на усвояване на еврофондовете, ако не иска да загуби стотици милиони евро 
още догодина. 
През 2013 г. страната трябва да докаже извършени разходи пред Европейския съюз на обща стойност 6.76 млрд. лв., или два пъти 
повече, отколкото за 2012 г. 
Справка за минималните годишни лимити за усвояване на еврофондовете за 2012 и 2013 г., предоставена от екипа на министъра по 
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, показва, че за отделни оперативни програми усвояването трябва да се извършва 
дори четири пъти по бързо. 
През 2013 г. България ще трябва да докаже, че е усвоила два годишни бюджета - за 2010 и за 2011 г. Ако страната не успее да 
направи съответните разходи, ще изгуби обещаното от ЕС финансиране. Наред с ускореното усвояване на средства по 
еврофондовете догодина България ще трябва да договаря и оперативните програми за многогодишния бюджетен период 2014-
2020г. 
Най-сериозно е положението в оперативна програма "Околна среда", която и в момента е най-проблемната. От екипа на Дончев 
прогнозират, че за 2012 г. по "Околна среда" държавата ще докаже пред Европейската комисия разходи в размер на 163 млн. евро. 
За 2013 г. обаче екоминистерството трябва да отчете пред Брюксел 667.7 млн. евро или ще загуби неусвоената част от тях. 
Екипът на министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова догодина ще трябва да се справи два пъти по-добре от очакваните 
нива за тази година. По ОП "Регионално развитие" доказаните разходи през 2013 г. трябва да са 716 млн. евро срещу 300 млн. евро 
заложено изпълнение за 2012 г. 
Лимитът при социалното министерство ще е 2.3 пъти по-висок спрямо очакваното изпълнение за 2012 г. - 530 срещу 229 млн. евро, 
като по ОП "Човешки ресурси" има сериозно изоставане в областта на проектите, свързани с образованието. 
"Конкурентоспособност" ще трябва да докаже 608.7 млн. евро разходи през 2013 г. срещу очаквани 400 млн. евро за тази 
година. Оперативна програма "Транспорт" пък за 2013 г. ще трябва да доказва 837 млн. евро срещу 573 млн. евро заложено 
изпълнение за тази година. 
 Източник: Огра, по материали от страницата на Сега 
 

ФОРУМ, ПОСВЕТЕН НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА 
Единственият шанс да запазим конкурентоспособността на предприятията е да инвестираме в зелени технологии. 
Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев при откриването на форум, посветен на зелената 
икономика в столичния хотел "Шератон". Конференцията е организирана от в. "Капитал", посолството на Кралство Норвегия и Inno-
vation Norway. 
По думите на Делян Добрев трябва да се концентрираме върху ВЕИ проекти, които са изгодни както за държавата, така и за 
малкия и средния бизнес. 
Министърът коментира пред участниците във форума възможностите на различните фондове и програми да финансират проекти за 
енергийна ефективност. 
Утре представяме програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика", по която работим съвместно с ЕБВР, каза той и 
допълни, че реалният старт на програмата ще бъде даден до месец. 
По линия на Международния фонд "Козлодуй" за този програмен период са договорени допълнително 300 млн. евро. По тях вече 
има договорени проекти на стойност 110 млн. евро. Бързото усвояване на средствата по тази линия е и фактор за ръст на 
икономиката и разкриване на нови работни места, подчерта министърът. 
Той акцентира също и върху възможностите на ЕСКО договорите за финансиране на енергийно ефективни мерки. Участници в 
тази схема могат да бъдат министерства, общини, индустриални предприятия, частни лица от една страна и предприятия за 
енергоефективни услуги (ЕСКО) – от друга. Финансирането се осигурява изцяло или частично от ЕСКО, което осъществява проекта 
"до ключ" въз основа на сключен договор с гарантиран резултат. Тези договори се сключват минимум за 5-10 години и се изплащат 
от реализираните икономии при консумацията на енергия. 
Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ 

НАНОНАУКА И НАНОТЕХНОЛОГИИ: НОВА ОБЯВА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
„Безопасно прилагане на иновативни нанонауки и нанотехнологии” (SIINN) на програма ERA-NET е публикувала обява за 
предложения. ERA-NET SIINN промотира безопасния и бърз трансфер на европейски изследователски резултати при нанонауките и 
нанотехнологиите в индустриални приложения. Тя обединява разпокъсаните изследователски дейности за потенциалните рискове 
за околната среда, човешкото здраве и безопасност от прилагането на наноматериали. Ще се предлага финансиране за иновативни 
проекти, фокусирани върху съответни произведени наноматериали (ПНМ) с потенциал за комерсиализация, в една от следните 
области: 1)Създаване и развитие на модели и методи за аналитични инструменти, теоретични предсказания и характеристики; 2) 
Оценка на експозицията; 3) Проучвания за влиянието на ПНМ върху околната среда.Могат да кандидатстват консорциуми, състоящи 
се от поне три организации по поне две различни държави. Самите проекти трябва да са с продължителност от две до три 
години.Схемата ERA-NET има за цел да развие и засили координацията на национални и регионални изследователски програми 
чрез следните две специфични дейности: • ERA-NET дейностите предоставят мрежа за действащи лица, прилагащи обществени 
изследователски програми, която да координира дейностите им, напр. чрез разработване на съвместни дейности или чрез взаимно 
подпомагащи се съвместни обяви за транснационални предложения. • ERA-NET Plus дейностите предоставят, в ограничен брой 
случаи с висока европейска добавена стойност, допълнителна европейска финансова подкрепа за подпомагане на съвместни обяви 
за предложения между национални и/ или регионални програми. По програма ERA-NET националните и регионални власти 
идентифицират изследователски програми, които желаят да координират или да отворят съвместно. Поради това участниците са 
или ‘собственици’ на програмата или ‘управители’ на програми . 
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ОБЯВА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОВИ СЪЮЗИ НА ЗНАНИЕТО (Knowledge alliances) 
Комисията публикува наскоро обява за предложения за създаването на Съюзи на знанието, т.е. структурирани партньорства между 
образователни институции и заинтересовани страни в областта на иновациите. С цел развиването на иновационния потенциал на 
Европа, тези съюзи са част от водещата инициатива на стратегия Европа 2020 - Иновационен съюз. 
Награждайки успеха на миналогодишната обява, Европейският парламент е отделил 1 милион евро за тази пилотна дейност. 
Дейността трябва да проправи пътя за прилагането на Съюзи на знанието, предложени в предстоящата програма Еразмус за всички 
за периода 2014-2020. 
За повече информация и всички документи, свързани с обявата, моля посетете: 
http://ec.europa.eu/education/calls/s0312_en.htm 

 
ДОСТЪП ДО ПАЗАР НА СТОЙНОСТ НАД 420 МЛРД. ЕВРО -  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ЕС 
Нов закон ще осигури на европейските предприятия същите възможности да се възползват от световните пазари, 
които техните конкуренти имат в Европа. 
Компании от всички части на света могат да участват в повечето процедури за възлагане на обществени поръчки, организирани от 
публичните органи в страните от ЕС. Европейските предприятия обаче могат да участват само в търгове за доставка на стоки или 
услуги в някои страни. Това положение не е справедливо и Европейската комисия се надява да го промени с нов закон за 
обществените поръчки . 
Разходите за обществени поръчки – придобиване на стоки или услуги от страна на публичен орган – възлизат на около 1 000 млрд. 
евро на година в световен мащаб. В ЕС през 2010 г. за обществени поръчки са изразходвани около 420 млрд. евро. Около 84 
% от тези средства са били достъпни за компании от всички части на света – само в 
секторите на комуналните услуги и отбраната съществуват ограничения за 
страните, от които може да са участниците. За разлика от това, в САЩ чужди 
компании могат да участват в търгове само за 32 % от наличните 556,25 млрд. евро, 
като делът в Япония е дори още по-нисък – 28 %. 
Ограниченията се отнасят до сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен като 
строителство, обществен транспорт, производство на медицинско оборудване, 
електроенергия и фармацевтични продукти. 
Комисията предлага при процедури за обществени поръчки на стойност над 5 
млн. евро възлагащите органи да имат право да не допускат участници от 
страни извън ЕС, когато голяма част от стоките и услугите в рамките на поръчка 
не са обхванати от международни споразумения. 
Ако орган иска да направи това, той трябва да информира Европейската комисия, която ще разполага с два месеца да реши дали 
искането е оправдано. Оценката ще се основава на степента, в която процедурите за обществени поръчки в съответната страна 
извън ЕС са отворени за предприятия от Съюза. 
Ако дадена държава редовно дискриминира европейските доставчици, Комисията може да се опита да намери решение чрез 
преговори. Ако не постигне успех, тя може да ограничи достъпа на компаниите от тази страна до пазарите на ЕС – например чрез 
ограничения, насочени към определен сектор, или като наложи наказателно увеличение на цената на офертите на предприятията от 
страната. 
Икономическата криза накара няколко държави да въведат протекционистични мерки, дискриминиращи европейските компании. 
С предложения закон ще се осигури по-голяма равнопоставеност, като същевременно ще се увеличат бизнес възможностите 
за европейските компании в ЕС и извън него. Това ще помогне на по-малките предприятия да участват в процедури за 
обществени поръчки извън Съюза и за увеличаване на заетостта в ЕС. 
Източник: Огра, по материали от страницата на ЕК 
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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.  


