
1 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 4, април 2011 год. Безплатно месечно издание 

Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 4, 2011 год. 

Проект за стандартизация в подкрепа на иновациите 
 

Иновациите са в сърцето на Европа 2020- стратегия за растеж и работни места. По тази причина, Европейската комисия определя 
интегриран и стратегически подход под шапката на Съюза за иновации. Целта е да се подобрят условията и достъпа до 
финансиране за научни изследвания и иновации в Европа и да се гарантира, че иновативните идеи могат да бъдат превърнати в 
продукти и услуги, които създават растеж и работни места.  
В съобщението на Съюза за иновации (COM (2010) 546) се потвърждава важната роля, която стандартите могат да играят за 
иновациите - „чрез кодифициране на информация за състоянието на техниката на определена технология, те позволяват 
разпространението на знания, съвместната експлоатация на нови продукти и услуги, и предоставят платформа за по-нататъшното 
новаторство ". 
В отговор на това, CEN и CENELEC подчертават как стандартизация помага да се проправи пътя за нови технологии чрез 
обединяване на широк спектър от заинтересовани в открита и прозрачна система.  
И двете организации са работили известно време за подобряване на връзките между иновациите и научните изследвания, от една 
страна и стандартите, от друга. За тази цел работна група на CEN-CENELEC е изготвила проект, озаглавен "Интегриран подход 
между стандартизация, иновации и научни изследвания". Тя има за цел да гарантира, че аспектите на стандартизацията са 
разгледани систематично, за да се улесни трансфера на иновативни резултати на пазара и да се осигури основа за иновации.  
Тясното сътрудничество между Европейската комисия и европейските организации по стандартизация следва да гарантира, че 
"Интегрираният подход" става системен в бъдещето на европейските изследвания и иновации, финансирани дейности, включително 
предоставяне на финансиране за стандарти на труд.  
За повече информация се свържете CEN-CENELEC чрез изпращане на електронно писмо до: research@cencenelec.eu  
Проектът е на разположение на: ftp://ftp.cen.eu/PUB/STAIR.pdf  
Съобщение (COM(2010)546) , "Европа 2020" Водеща инициатива - Съюз за иновации 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/innovation-unioncommunication_en.pdf  

Увеличаване на "европейска идентичност” на малките и средни предприятия с домейна DOT.EU 
 

Пет години след създаването на интернет домейна ". еu"("dot.eu"), той се развива като девети в световната ранглиста за най-високо 
ниво на интернет домейни (TLD); пети най-популярен код на страната и на четвърто място в Европа. За малките и средни 
предприятия, това, че притежават ". EU домейн” влияе благоприятно на профила им на европейските пазари, като им осигурява пан-
европейска идентичност в интернет. Регистрациите за ". ЕU се увеличават с всяка година от въвеждането му през април 2006 г. и в 
момента са за близо 3,5 милиона евро.  
За повече информация посетете: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/447&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  
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Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата-Враца 
има удоволствието да Ви покани на най- големия  

 
Международен Форум за екологични и енергийни технологии- Потсдам, 15-17 Юни 2011г. 

 
„Green Ventures” предлага програма от внимателно планирани и организирани двустранни срещи за компании и институции от 
приблизително 35 страни. Форумът се провежда ежегодно от 1998г. в Германия. 
Форумът е насочен към фирми и институции, работещи в следните области: 
1. „Green Ventures- води, въздух и почви” – води и пречистване на отпадъчни води, разпространение, пречистване на въздух и 
води, рекултивация 
 
2. “Green Ventures”- енергия и строителство- енергийно планиране, производство, дистрибуция, съхранение и повторно генериране 
на енергийни източници, отопление, изолации, щадящи околната среда, иновативно строителство, архитектура, планиране на 
проекти, изграждане на методи и оборудване, управление на съоръжения, инфраструктура (вода, енергия и т.н.), модернизация, 
възстановяване, рециклиране. 
 
3. “Green Ventures”- рециклиране и регенериране на материали-  събиране на отпадъци, транспорт и рециклиране, комбинирани 
(нови) материали, изработени от възобновяеми източници или отпадъци и тяхното промишлено приложение. 
В събитието ще вземат участие компании от: Бразилия, Испания, Турция, Дания, Финландия, Китай, Италия, Полша, Тунис, 
Белгия, Чехия, Унгария, Великобритания, Германия и други.  
 
ПРОГРАМА на събитието: 
 
15 Юни 2011г.  
- 19.00 часа- Откриване/прием 
 
16 Юни 2011г. 
- Партньорски форум 
- Прием на Бразилия, която е партньорска държава 
 
17 Юни 2011г. 
- Посещение на институции и проекти в региона, които ще са от интерес за компаниите 
 
Място на провеждане: Seminaris Seehotel Potsdam 
 

Пакет услуги: 
Участници от Германия:   200 евро 
Чуждестранни участници:  50 евро 
 
В пакета се включва: 
- Публикуване на фирмен профил в каталог; 
- Участие в церемонията по откриване на 15 Юни 2011г.; 
- Участие в партньорския форум на 16 Юни 2011г.; 
- Съдействие при оргазинирането на индивидуални и 
двустранни срещи; 
- Обяд на 16 и 17 Юни 2011г.; 
- Осигуряване на превод за двустранните срещи (по желание); 
- Официален език на събитието: Английски език; 
- Участие в екскурзия на 17 Юни 2011г. 

 
Очакваме Ви с нетърпение на „Green Ventures 2011” в Потсдам! 

 
За повече информация и участие: 

Велина Савчева 
Enterprise Europe Network Враца 

Тел: 092/660271 
Факс: 092/626308 

email: cci-vr@online.bg   
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Приближаване на науката и изследванията по-близо до гражданите 
 

Европейската комисия стартира уебсайт, който да служи като платформа за информация в областта на науката и тенденциите и 
случващото се в научните изследвания в цяла Европа. Сайтът е разработен за проекта Masis ("Политика за мониторинг и 
изследователски дейности в областта на Науката в обществото в Европа"), една от стратегическите дейности в рамките на Науката в 
обществото, под шапката на 7РП, финансирана през 2008 от работната програма. 
Masis се стреми да развива и поддържа структурни връзки и взаимодействие между учени, политици и обществото като цяло.  
Като част от 7РП, Науката в обществото има за цел да изгради ефективно и демократично европейското общество, основано на 
знанието, което да помогне за процъфтяването на Европейското изследователско пространство (ERA). 
Новият сайт ще функционира подобно на обсерваторията. На него потребителите могат да намерят на национални доклади за 
политиката Науката в обществото и изследователската дейност в държавите-членки и асоциираните страни. Има 38 подробни 
национални доклади, които обхващат различни аспекти на проблема.  
За повече информация: 
http://www.masis.eu/english/  и h p://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseac on=public.topic&id=1221 
 

Отваряне на нови глобални ИКТ пазари, целящи нови търговски споразумения между ЕС и САЩ 
 

Европейската комисия и правителството на САЩ, в рамките на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС), се споразумяха за 
пакет от 10 основни принципа за търговия в областта на информационните и комуникационни технологични (ИКТ) услуги. Двете 
страни планират да си сътрудничат с трети страни за подобряване на националния регулаторен капацитет и подкрепа за глобалното 
развитие на ИКТ мрежи и услуги. Прилагането на тези принципи, като страни по света не само ще позволи на европейските и 
американските фирми да използват търговските възможности, но и ще даде възможност на гражданите да се възползват от по-ниски 
и по-конкурентни цени за ИКТ услуги и да имат достъп до по-широка гама от технологии. 
Предни повече информация посетете http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=697 
 

Заместник-председателят на Европейската комисия Таяни похвали мрежата ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
 

„Enterprise Europe Network" представлява важен етап в нашата стратегия за насърчаване на политиката на предприемачеството и 
растежа на предприятия", заяви Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за предприятията и 
промишлената политика, в официално прессъобщение, публикувано на 31 март 2011 година.  
За 1 000 дни в бизнеса, Enterprise Europe Network показа значителни резултати. Само за три години мрежата е:  
- помогнала на повече от 2.5 милиона фирми да се възползват максимално от единния пазар;  
- провела бизнес мероприятия с над 600 000 участници; 
- привлякла около 35 000 малки фирми до международни събития посредничество и дейности за компании;  
- събрала 10 000 експертни становища, които са допринесли за европейския законодателен процес.  
Без Вашите ежедневни усилия, членът на Комисията не може да изрази такава висока оценка.  
Благодаря на всички Вас за това и нека това да продължава!  
За повече информация отидете на уеб страницата на комисаря http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/tajani/index_en.htm 

 
Стартира нова космическа политика за Европа 

 
Използването на радионавигационна система за подобряване на безопасността на европейците и всекидневния живот, както и 
ръководенето на трактори чрез спътници за по-висок добив на култури са примери за нововъведения в космическите технологии. 
Стратегическата роля на Европа като независимо място, създаването на работни места и конкурентоспособността е отразено в 
новото съобщение на  Европейска комисия (COM (2011) 152).  
Съобщението има за цел да засили европейската космическа инфраструктура, и призовава за увеличаване на изследователската 
работа и подкрепа на иновациите, от които ще се възползват много малки и средни предприятия. В отговор на важни икономически, 
социални и стратегически предизвикателства, документът излага приоритетите за бъдещата космическа политика на ЕС. Сред тях са 
осигуряването на успех на водещите в Европа програми за спътникова навигация "Галилео" и ГМОСС, както и защита на 
космическата инфраструктура срещу останки, слънчева радиация и астероиди чрез създаване на Европейската космическа система 
за запознаване с обстановката. 
Възможните действия на ниво ЕС в космическите изследвания са отразени и в съобщението, както и развитието на индустриалната 
космическа политика и засилено международно сътрудничество.  
Комисията ще продължи диалога със своите ключови партньори, САЩ и Русия, и инициирането на дискусии с Китай и други страни. В 
съобщението също така настоятелно се призовава засилването на сътрудничеството между страните членки на ЕС и Европейската 
космическа агенция (ЕКА). За постигането на тези цели, Европа трябва да осигури независим достъп до космоса.  
Комисията може да представи предложение за Европейска космическа програма по-късно тази година.  
По-подробна информация, както и съобщението (COM (2011) 152) са на разположение на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/esp/index_en.htm 
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ЕС, Колумбия и Перу подготвят амбициозно търговско споразумение 
Главните преговарящи от Европейската комисия, Перу и Колумбия се срещнаха в Брюксел на 23 и 24 март, за да парафират 
окончателните текстове на амбициозна сделка. Споразумението за свободна търговия ще постави началото на нова ера на 
двустранните търговски отношения и инвестициите между Европейския съюз и тези страни от Андите. Споразумението ще бъде 
преведено, подписано и прието така, че да може да влезе в сила колкото е възможно по-скоро.  
Повече за търговските отношения между страните от Андите 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/andean/  

 
Обновяване на единния пазар през 2012 г. 

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Въпреки известния напредък от създаването си през 1992 
г., потенциала му за растеж все още не е напълно използван. Единният пазар трябва да отвори вратите към нов, по-екологичен и по-
всеобхватен растеж. Законът за единния пазар, приет неотдавна от Европейската комисия, има за цел да постави 12 проекта, въз 
основа на които да се обнови единния пазар през 2012 година. Проектите, които включват усилията за подобряване на мобилността 
на работниците, както и на достъпа на МСП до финансиране, се стремят да направят живота на работниците и потребителите в 
единния пазар по-лесен за бизнес. 
За преглед на проектите, отидете на: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/469&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

 

Ръководство за екологично управление на МСП 
EMAS (Eco-управление и одит) е доброволна система за управление на околната среда (EMS) за компании и други обществени 
организации за оценка, управление и непрекъснато подобряване на екологичните им показатели. Като цяло, повече от 4400 
организации и около 7600 сайта са регистрирани по EMAS. 
За МСП, които се интересуват от участие, има онлайн инструментариум, който осигурява най-важната информация за EMAS и 
обяснява всяка стъпка, участваща в приемането на схемата заедно с полезни казуси.  
Схемата е отворена за компании от 1995 г. и първоначално е била ограничена до фирми от промишлените сектори. От 2001г. насам 
тя е отворена за всички сектори на икономиката, включително публични и частни услуги. Последният преглед на EMAS влезе в сила 
на 11 януари 2010 година. EMAS III има за цел да подобри прилагането на схемата и укрепването на EMAS и информационните 
прояви.  
Участието е отворено за всички публични или частни организации, работещи в Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство (ЕИП) - (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Нараства броят на страните-кандидатки за прилагане на схемата и в 
подготовката за присъединяването им към ЕС. EMAS III също отваря схема за организации и обекти, намираща се извън ЕС и ЕИП. 
Инструментариумът е на разположение на 
http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/  
За повече информация относно EMAS отидете на: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.ht m      
 

Комисията започва общественото допитване относно потенциала на индустрията за сигурност в Европа 
Сигурността на ЕС индустрия е изправена пред изключително разпокъсан вътрешен пазар и слаба индустриална база. 
Националните регулаторни рамки и стандарти, се различават значително, освен това пазара на продукти за сигурност е силно 
диверсифициран, като се започне от камерите до сложните системи за скенера. Поради това е от съществено значение 
разработване на ускорена система за одобряване на приоритетни технологии; за подобряване на хармонизацията и 
стандартизацията; за обмисляне на координирани обществени поръчки, както и за ускоряване на разработването и развитието на 
технологии за сигурност, включително тези с двойна употреба. За да популяризира тази индустрия, Европейската комисия приканва 
всички заинтересовани страни да споделят вижданията си за политиката и мерките за превръщането на Европа в отрасъла на 
сигурността в световен лидер.  
Целта на това обществено допитване е да предостави на Комисията преглед на перспективите на съответните заинтересовани 
страни, от държавната администрация, промишленост, неправителствени организации и граждани. Консултацията ще се 
съсредоточи върху следните три аспекта: 
 Преодоляване на фрагментацията на пазара (т.е. процедури за сертифициране и стандартизация); 
 Укрепване на сигурността на промишлената база (т.е. достъп до международните пазари, взаимодействието между гражданските 

и военните технологии и отговорността, свързана с въпроси); 
 По-тясното сътрудничество между производители, системни интегратори и доставчици на услуги от една страна и с клиенти, от 

друга страна, и 
  Общественото измерение на сигурността - т.е. за гарантиране на неприкосновеността на личния живот на съответствието на 

технологиите за сигурност (защита на данните). 
Общественото допитване ще бъде отворено до 13 май 2011 година. 
Консултациите могат да бъдат намерени на сайта "Вашият глас в Европа" 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/security/industrial-policy/public-consultation/index_en.htm 
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Данни за енергийното потребление на пазара на страната на една ръка разстояние 
Европейският съюз зависи от вносa на енергия от Норвегия, Русия и редица други страни. В резултат на това ЕС цели стратегическа 
международна енергийна политика в подкрепа на стабилни и сигурни маршрути за доставка. Генерална дирекция "Енергетика” е 
събрала обобщена информация за настоящите страни, които са важни доставчици на енергия в ЕС или имат потенциал да станат 
такива.  
За да изтеглите изложението на страната отидете на: http://ec.europa.eu/energy/observatory/third_country_en.htm  
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Нови покани за предложения за насърчаване и развитие на клъстери на световно равнище в Европа 
Настоящата покана за представяне на предложения възнамерява да продължи да подкрепя развитието на по-световна класа 
клъстери в Европа в две направления: 
Направление 1 - Насърчаване на международната дейност на клъстерите в CIP страните-участнички (3/G/ENT/CIP/11/C/N04C011). 
Тези дейности са насочени към насърчаване на сътрудничеството между клъстерите в Европа с оглед на стратегии за 
интернационализация извън Европа, като се основават на по-нататъшно развитие и успешни схеми за подпомагане, които вече се 
прилагат в някои държави-членки.  
Направление 2 - Насърчаване на отличните постижения на клъстерното управление в CIP страните участнички (4/G/ENT/CIP/11/C/
N04C021). Това действие има за цел подобряване управлението на клъстерите в Европа, като се основават и на по-нататъшно 
развитие на дейности, предприемани от Европейската инициатива за отличните постижения на клъстерите. Процеса на подаването е 
различен за двете направления на настоящата покана. За направление 1, процеса на подаване е на два етапа, докато за 
направление 2, се подава на един етап.  
В резултат на това крайният срок за представяне на концепцията за направление 1 е 10-ти Май 2011 год (датата на подаване на 
пълното предложение ще бъде уточнена по-късно и ще се предоставят на заинтересованите страни най-малко два месеца за 
изготвянето на пълно предложение). 
Крайният срок за подаване на пълно предложение за направление 2 е 10 юни 2011 година.  
Функционалната пощенска кутия за настоящата покана за представяне на предложения е:  
ENTR-CFP-11-03-04-clusters@ec.europa.eu 
Цялата необходима информация, включително представянето, е на разположение на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4968 
 

REACH-Navigator: нов инструмент за малките и средни предприятия, засегнати от химикали 
Фирми, използващи химикали, метали, естествени продукти или пластмаса, както и използващи търговски лепила, козметика, 
перилни препарати или лакове могат да бъдат засегнати от REACH, Европейският регламент, свързан с регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали.  
REACH-регистрацията е много сложна и техническа, и не засяга само "класическия" химически сектор. Поради това е необходимо, 
съответните МСП да започнат да се подготвят в момента, т.е. сега!  
На първо място, фирмите трябва да определят точно задълженията си като използват REACH-навигатор, който е достъпен на http://
guidance.echa.europa.eu/navigator_en.htm. Освен това е възможно някои задължения (напр. информационен лист за безопасност, 
задължения за изделия) да се вземат предвид.  
След това те трябва да подготвят досие. Тази задача може да отнеме доста време (до 1,5 години) и общата сума на разходите за 
документация, може да бъде висока. И все пак, като се прилагат данни и поделяне на разходите намаляват разходите на малките и 
средни предприятия за таксата за регистрация с до 90%.  
МСП могат да разчитат на подкрепата, предлагана от националните бюра за помощ. Списък на всички бюра за помощ е предоставен 
на  
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp 
Други официални източници могат да бъдат полезни и да предоставят необходимата информация. Тук са най-важните от тях:  
Уеб страница  на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост, химикали”  
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/registration/key_info_index_en.htm 
Европейската агенция по химикали (ECHA) www.echa.eu 

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.  


