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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 6, 2012 год. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА 
МИКРОФИНАНСИРАНЕ 

Европейският механизъм за микрофинансиране "Прогрес" ("Прогрес" за микрофинансиране) предоставя микрокредити до 
25 000 евро, за да помогне на хората с ограничен достъп до кредитните пазари да стартират или да развият малък 
бизнес. 
Разбира се, финансовата криза и затягането на банковото кредитиране са увеличили търсенето на кредитните пазари. 
"Прогрес" за микрофинансиране, създаден през 2010, цели увеличаване на достъпа до финансиране за микро 
предприемачи, вкл. самонаетите лица. Той е насочен към хората с ограничен достъп до конвенционалните кредитни 
пазари, вкл. жени, млади хора, малцинства или инвалиди. 
Механизмът разполага с 203 милиона евро фондове от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за 
периода 2010-2013. Той цели да предостави заеми на стойност 500 милиона евро на около 4000 микро заемополучатели в 
цяла Европа. Европейският инвестиционен фонд управлява механизма от името на Европейската комисия чрез 
избирането на институции, предоставящи микрокредити в страните членки. 
Микрофинансиране "Прогрес" не предлага директно финансиране или гаранции за микро предприемачи или физически 
лица. 
Вместо това, механизмът предоставя гаранции и финансови инструменти на избрани доставчици на микрокредити (частни 
или публични банки, небанкови институции за микрофинансиране или доставчици на микрокредити с нестопанска цел). 
Това им позволява да увеличат своя обем на заемите към целевите бенефициенти или да намалят риска при 
предоставянето на микрокредити. В резултат на това те могат да предоставят микрокредити на групи, които обикновено 
не могат да получат достъп до финансиране, тъй като хората от тези групи не са в състояние да осигурят достатъчно 
обезпечение или не могат да си позволят по-високи от обичайните лихвени проценти. 
От създаването на механизма през 2010 са подписани 19 договора със 17 доставчици на микрокредити в 12 държави 
членки на ЕС с размер на ангажиментите от 74,5 милиона евро. 
Държавите, в които са подписани споразумения, са: Белгия (два доставчика), България (два), Гърция, Испания, Франция, 
Кипър, Литва, Полша (два), Холандия, Португалия, Румъния (три) и Словения. Договорите с доставчици на микрокредити 
в други страни са в процес на изготвяне. Целта е да се поддържа най-малко един микрокредитен доставчик във всяка 
държава членка. 
Индивидуални предприемачи или микропредприятия могат да кандидатстват за заем чрез доставчиците на микрокредити 
в тяхната държава. 
Актуален списък на доставчиците по държави: 
www.ec.europa.eu/epmf 
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ПРОЕКТ „CREDIT MANAGERS 4 EU TRADE” 

През месец май и месец юни Търговско-промишленa палата – 
Враца организира и проведе в градовете Враца, Стара Загора и 
Габрово, двудневни семинари на следните теми: 
 ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЪЛЖИМИТЕ ВЗЕМАНИЯ В ТЪРГОВИЯТА В 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ ПРИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ СДЕЛКИ В РАМКИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

Семинарите бяха предназначени за представители на МСП, за 
служители, участващи в бизнес преговори, в управление на 
кредити и международни разплащания. По време на семинара 
бяха представени конкретни примери на добри практики. 
Семинарите бяха осъществени по Проект „CREDIT MANAGERS 4 
EU TRADE”, финансиран от Европейската Комисия.  

 

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ:  
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ARTEMIS 

Европейската комисия е публикувала обява за предложения за ARTEMIS 2012 в рамките на 7 Рамкова програма за изследвания. 
Целта на Съвместната инициатива ARTEMIS е да се повиши ефективността на технологичното развитие и да се подобри 
европейската конкурентоспособност на пазара на доставките на технологии за вградени системи. 
Вградените системи могат да се открият в широк кръг от ежедневни продукти и услуги – от играчки и мобилни телефони до 
космически проби и от пътни превозни средства до медицински системи. Те изпълняват набор от функции от предоставянето на 
информация на място и различни способности до свързване с разнообразни системи на физическо ниво или на ниво кибер 
пространство в реално време. 
Обявата през 2012 покрива няколко приоритетни области и подпрограми: 
• Образцово проектиране и архитектура; 
• Безпроблемна връзка и съвместимост; 
• Разработване на методи и инструменти; 
• Фундаментални научни теми; 
• Методи и процеси за вградени компютърни системи за безопасност; 
• Вградени системи за здравеопазване и благосъстояние; 
• Вградени системи в интелигентни среди; 
• Вградени системи за автоматизация на производството и процесите; 
• Компютърни платформи за вградени системи; 
• Вградени системи за сигурност и защитата на критични инфраструктури; 
• Вградени системи в подкрепа на устойчивото развитие на градския живот; 
• Човекът в центъра дизайна на вградените системи. 
Общият бюджет на обявата е около 139 милиона евро. Краен срок за подаване на предложения е 6 септември 2012. 
Съвместните технологични инициативи (СТИ) са създадени през 2007 за извършване на изследвания на ниво ЕС. Те са дългосрочни 
публично-частни партньорства и се управляват от съвместни инициативи (предприятия) (Чл. 187 от Лисабонския договор на ЕС). 
СТИ подкрепят широкомащабни мултинационални изследователски дейности в области от основен интерес за 
конкурентоспособността на европейската индустрия и във връзка с въпроси от високо социално значение. 
Проектът на работната програма може да бъде намерен на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5852&lang=en 
Всички документи ще бъдат на разположение на портала за участниците в програмата: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 
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С ЧАСТ ОТ КОНЦЕСИОННИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ДА СЕ ФИНАНСИРАТ ИНОВАЦИИТЕ 
Предложението е на МИЕТ и е залегнало в проектозакона за иновациите. 
Предложението на МИЕТ, залегнало в проектозакона за иновациите, е те да бъдат финансирани с процент от концесионните 
възнаграждения. Проектът е преминал етапа на публично обсъждане и предстои предложенията да бъдат отразени в окончателния 
вариант на текста. С приемането на този закон се цели да се създаде официална платформа за регламентиране на 
устойчива и предвидима политика в областта на иновациите. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма 
Делян Добрев на семинар "Интелигентна специализация". Форумът, чийто съорганизатори са МИЕТ и Европейската комисия, бе 
открит от министър Добрев и министъра по управление на европейските фондове Томислав Дончев. 
През миналата година средствата, получени от концесии, са в размер на 63 млн. лв. С отделянето на част от тази сума за 
иновации ще се повиши иновационната активност на фирмите. Такава е практиката в много от европейските държави, 
включително има такива, където 100% от концесионните възнаграждения са предназначени за иновации.  
Инвестициите в научни изследвания и развитие в България през 2010 г. са 0,6% от БВП (420 млн. лв.). Окуражаващ е 
фактът, че за първи път тогава частните разходи за иновации надхвърлиха публичните, като ръстът спрямо 2009 г. е близо два пъти. 
Целта на правителството е разходите за научни изследвания, развойна дейност и иновации да достигнат 1,5% от БВП през 2020 г. 
Анализи на иновационния потенциал на страната, извършени от Световната банка, БАИ и МИЕТ, потвърждават извода, че България 
има потенциал за растеж чрез иновации в индустрията и производството на стоки с висока добавена стойност. По думите на 
министър Добрев новата стратегия за интелигентна специализация, чието разработване предстои, трябва да послужи като 
инструмент за справяне със социалните, екологичните, климатичните и енергийните предизвикателства, демографските промени, 
ефективното използване на ресурсите и енергийната сигурност. 
Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ 
 

НАД 15 МЛН. ЛЕВА ЗА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ И НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ В СЕЛАТА 
Субсидиите ще подкрепят 50 проекта по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 „Подкрепа за 
създаване и развитие на микропредприятия”.  
Повечето кандидати ще изградят къщи за гости, сред които и дегустационна зала за посрещане на туристи. Планирано е и 
купуването на обзавеждане и оборудване, на системи за пожароизвестяване и мълниезащита, компютри, велосипеди и др. Един от 
кандидатите ще организира излети с високопроходими автомобили и ще изгради център за смяна на гуми. 
Още 12 фотоволтаични централи също получават средства по Програмата за развитие на селските райони. Те ще бъдат вложени в 
инвертори, системи за мониторинг и контрол, радиационни датчици, сензори за скоростта на вятъра и др. 
Последните одобрени предложения по ПРСР са предимно на работилници за ремонт на автомобили и селскостопанска техника. 
Финансова подкрепа получaват и няколко проекта за купуването на производствена линия за бетонови изделия и на специализирана 
строителна техника; за създаването на предприятие за дървопреработка, както и за преустройството на завод за слаботокови 
съединители. Един санаториум ще бъде преустроен в хоспис за специализирани грижи с пари от програмата. 
Източник: Огра, по материали от страницата на ДФЗ 
 

40 БЪЛГАРСКИ ИТ ПРОЕКТИ СА ОБЯВЕНИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ  
За първи път Международният съюз по далекосъобщения определи 40 български ИТ проекти за добри практики.  

За първи път Международният съюз по далекосъобщения публикува в международен доклад за добри практики, 40 български 
проекти в областта на информационното общество. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации събира в общ 
документ всяка година инициативи на правителства, международни организации, частен сектор, гражданско общество и други 
социално-икономически партньори. Селектираните проекти се смятат за добри практики и инициативи, допринасящи за развитието 
на информационното общество и се популяризират сред всички 192 държави, които членуват в съюза. 
Четиридесетте български проекти са разработени в голямата си част от правителствени институции. Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщения е включено в доклада с Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп, 
Стратегията за електронно управление, Националната политика за електронни съобщения, проектът за регионални и общински 
услуги в Стара Загора и други. 
Сред останалите институции, които присъстват в престижния доклад са Министерството на здравеопазването, Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата, Комисията за 
регулиране на съобщенията, Националния статистически институт. 
Пълният текст на доклада за 2012 година WSIS Stocktaking Platform е публикуван на адрес: 
http://www.itu.int/wsis/stocktaking/docs/reports/S-POL-WSIS.REP-2012-PDF-E.pdf 
Подробности за проектите може да се намерят в онлайн база данни: www.wsis.org/stocktaking. 
Източник: Огра, по материали от страницата на МТИТС 
 

REACH 2013 – ОСТАВА САМО ЕДНА ГОДИНА ДО СЛЕДВАЩИЯ КРАЕН СРОК ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Произвеждате или внасяте химикали в количества над 100 тона годишно? Ако е така, Законодателството REACH изисква 
регистрация до 31 май 2013 в Европейската агенция за химикали (ECHA), За да разберете как REACH ви засяга, вижте брошурата за 
REACH на Генерална дирекция „Околна среда”, крайните срокове за регистрация, както и ръководствата на REACH. Наскоро са 
актуализирани ръководствата за регистрация с цел да се предостави един по-ясен, по-прост и по-удобен за ползване от 
регистриращите документ, особено за МСП. За да помогне на индустрията да отговори на изискванията, ECHA е организирала Ден 
на заинтересованите страни на 23 май 2012, на който са представени последните новини и новости от ECHA, асоциациите на 
европейската индустрия и НПО.http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/publications_en.htm  
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ВЪЗОБНОВЯЕМАТА ЕНЕРГИЯ СЛЕД 2020г. – ПЛАН ЗА РАСТЕЖ 
Растежът на пазара на възобновяеми енергийни източници ще се забави, ако сега ЕС не вземе повече мерки за намаляване на 
разходите и стимулиране на инвестициите. Комисията представя начини това да бъде постигнато. 
ЕС е на път да постигне своята цел до 2020 г. да получава 20 % от енергията си от възобновяеми източници. Тази цел е част от по-
мащабната стратегия на Съюза за борба с изменението на климата. 
Това е добра новина. Добиването на повече енергия от вятъра и слънцето, от водата и приливите, от геотермални източници и 
биомаса ще доведе до намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на енергия, както и до повишаване на иновациите и заетостта. 
Индустрията обаче е предпазлива по отношение на увеличаването на инвестициите във възобновяема енергия. Причината е, че има 
несигурност за бъдещата политика на ЕС, а и разходите не спадат достатъчно бързо. 
В резултат на това се очаква след 2020 г. растежът на този пазар да се забави, ако цената на възобновяемата енергия остане много 
по-висока от цената на изкопаемите горива.  
За да се отговори на тези потребности, в изготвен от Комисията доклад за възобновяемата енергия се търсят начини за намаляване 
на разходите чрез по-координиран подход на равнище ЕС. С доклада се дава начало и на процеса на разработване на политиката 
на ЕС за периода след 2020 г.  
Разходите могат да бъдат намалени чрез стимулиране на по-силна конкуренция на енергийния пазар на ЕС. Субсидиите за 
изкопаеми горива следва да бъдат постепенно преустановени, а данъците в сектора на енергетиката - преразгледани, за да се 
увеличат инвестициите в нисковъглеродни технологии. В същото време и подкрепата за възобновяемите енергийни източници 
трябва постепенно да се намали или прекрати, за да се насърчи сектора да стане конкурентен спрямо другите енергийни източници 
в дългосрочен план. 
Трябва да се реформират и националните програми за подкрепа, за да се стимулира намаляване на разходите. Тези програми 
трябва да станат по-последователни на равнище ЕС и да бъдат опростени, като се намалят административните разходи за 
промишлеността.  
ЕС трябва да насърчава производството на вятърна и слънчева енергия там, където то е по-евтино, както компаниите правят 
за други продукти и услуги. Тогава страните от ЕС ще могат да купуват вятърна или слънчева енергия от други държави членки или 
от страни извън Съюза по-евтино, отколкото да разработват свои собствени възобновяеми енергийни източници. 
Следващи стъпки  
Комисията започва процеса на разработване на варианти за политиката за периода след 2020 г., които насърчават повече иновации 
и намаляват разходите. Разработването на политиката сега ще стимулира индустрията да прави дългосрочните инвестиции, които 
са нужни за разразботване на възобновяеми енергийни източници. 

Миналата година ЕС публикува своята пътна карта за икономика с ниска въглеродна интензивност , която обхваща всички 
сектори на икономиката. Съюзът подготвя и конкретни планове за отделни сектори на икономиката, като енергийната пътна карта за 
периода до 2050 г.  
Източник: http://ec.europa.eu/news/energy/120608_bg.htm 
 

ПЪТНА КАРТА ЗА СТАБИЛНОСТ, РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА 
В пакет от препоръки за всяка от 27-те страни от ЕС и за еврозоната се дават насоки за националните бюджетни и икономически 
политики за 2012-2013 г. 
Направените от Комисията конкретни препоръки за отделните страни от ЕС са в отговор на представените по-рано през годината 
планове на правителствата за бюджетни и икономически реформи през следващите 12 месеца. 
В препоръките се взема предвид икономическото положение на всяка страна и се предоставят конкретни съвети за стимулиране на 
икономическия растеж и създаване на работни места. 
Според цялостна оценка на постигнатия дотук напредък страните реформират бюджетите си в съответствие с приоритетите, 
определени от 27-те правителства. Няколко държави предприемат мащабни икономически реформи, включващи структурни промени 
на трудовите пазари. Много страни реформират финансовите си сектори. 
Въпреки това са необходими повече, и то бързи мерки, за да се справим с отслабващите икономики и дълговата криза в еврозоната. 
Правителствата трябва да вземат допълнителни мерки за стимулиране на растежа и намаляване на безработицата. Необходими са 
повече мерки, помагащи на младите хора да си намерят работа или да се обучават. 
Правителствата не са направили достатъчно, за да може ЕС да постигне договорените цели в областта на заетостта, научните 
изследвания и развойната дейност, образованието и борбата с бедността. 
Нужни са по-решителни действия за създаване на възможности за бизнес и използване на нови източници на работни места - 
например в секторите на услугите, енергетиката и цифровите технологии. 
Квалификацията на работната сила в ЕС трябва да се повиши и да отговаря на потребностите на пазара. Освен това Съюзът трябва 
да подпомага иновациите. Нужно е да се направи повече за постигане на устойчив икономически растеж и за справяне с 
последиците от застаряването на населението. 
Препоръките са част от първия европейски семестър - шестмесечен процес, който ще се провежда всяка година и по време на който 
правителствата от ЕС ще обсъждат едни с други бюджетните и икономическите си политики. 
В рамките на този процес Комисията публикува и общи препоръки за еврозоната . 
Европейският съвет ще обсъди препоръките на 28 и 29 юни. След като те бъдат одобрени през юли, всяка страна ще трябва да ги 
включи в своите бюджетни и икономически политики за 2012-2013 г. 
След това Комисията и другите страни от ЕС ще следят как всяка страна изпълнява тези мерки като част от процеса на партньорска 
проверка в европейския семестър. 
Източник: http://ec.europa.eu/news/economy/120531_bg.htm 
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НОВИ ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И ПО НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ 
МЕХАНИЗЪМ  

В Брюксел бяха представени програмни предложения за 6 програми по финансовия механизъм на Европейското 
Икономическо Пространство и 6 програми по Норвежкия Финансов Механизъм. 
Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в 
периода юни - септември 2012 г.  
Съгласно Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 
финансов механизъм за периода 2009 - 2014 г. програмните оператори в съответните ресорни министерства изготвиха и 
представиха в Брюксел програмните предложения съответно за 6 програми по ФМ на ЕИП и 6 програми по Норвежкия финансов 
механизъм. 
Програмните предложения засягат следните области:  
За Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: 

ПО 1 - Интегрирано управление на морските и вътрешни води; 
ПО 2 - Биоразнообразие и екосистеми; 
ПО 5 и 6 - Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; 
ПО 11 - Деца и младежи в риск; 
ПО 16 и 17 - Консервация и възстановяване на културното и природно наследство; 
ПО 19 - Фонд за стипендии 

За Норвежкия финансов механизъм: 
ПО 21 - Иновации за зелена индустрия; 
ПО 25 - Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество между страната-бенефициент и Норвежки публични 
институции, местни и регионални власти; 
ПО 29 - Домашно насилие и насилие, основано на полов признак; 
ПО 30 - Сътрудничество в областта на Шенген и борба с трансграничната и организирана престъпност; 
ПО 31 - Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система и 
ПО 32 - Корективни услуги, вкл. без прилагане на мерки за задържане. 

Набирането на проектни предложения ще започне след 
одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което 
се очаква в периода юни - септември 2012 г. До момента е 
одобрена една програма по ПО 22 - Фонд за достойни условия 
на труд и тристранен диалог, по която вече приключи 
набирането на проектни предложения. Очаква се стартиране и 
на Фонда за неправителствени организации през м. 
септември 2012 г. 
Информация относно одобрението на програмите и 
стартирането на набирането на проектни предложения ще бъде 
публикувана редовно на Интернет-сайта на Националното 
координационно звено: http://www.eeagrants.bg (раздел: 
Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм), 
както и на сайтовете на съответните програмни оператори. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Eufunds.bg 
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