
1 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 6, юни 2011 год. Безплатно месечно издание 

Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 6, 2011 год. 

ЕС облекчава правилата за търговия с Южното Средиземноморие и Западните Балкани 

Съветът на Европейския съюз е дал зелена светлина на Европейската комисия да подпише от името на ЕС регионалната 
Конвенция за пан-евро-средиземноморските преференциални правила за произход на Комисията от името на Европейския съюз. 
Конвенцията ще замени сегашната пан-евро-средиземноморска система от правила за произход, базирана на 60 двустранни 
протокола, с единен правен инструмент под формата на регионална конвенция за преференциалните правила за произход. 
С две думи, новото споразумение ще помогне да се опрости начина, по който ЕС може да търгува със страните от Южното 
Средиземноморие и Западните Балкани. Договарящите се страни по Конвенцията са ЕС, Фарьорските острови, държавите от ЕАСТ, 
Турция, южните средиземноморски партньори, участващи в "Процеса Барселона", и Западните Балкани. Приемането на Европейския 
съвет следва съобщението (COM (2011) 200) за "Партньорство за демокрация и общ просперитет с Южното Средиземноморието" и 
искането от ръководителите на правителствата и държавите-членки на последния Европейския съвет на 24-25 март. Следователно, 
Европейският съвет призова за ново партньорство с региона, основан на по-задълбочена икономическа интеграция, по-широк достъп 
до пазара и по-тясно политическо сътрудничество. 
За по-подробна информация прочетете прессъобщението 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/502&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en   
За повече подробности относно пан-евро-средиземноморската система от правила за произход: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_en.htm   
 

Европейски компании желаят да домакинстват на японски студенти инженери 

ЕС-Японкия център търси европейски компании, които имат желание да приемат японски студенти инженери за осем месечен стаж 
(от август 2012 г. до март 2013 г.) в програмата "Вулкани в Европа". Студентите идват от водещи японски инженерни, научни и 
технически училища и владеят езика на местните компании от ЕС. Приемащите компании ще се възползват от едно ценно 
допълнение към развитието на работната  си сила и един уникален поглед върху японската култура - безценна в трансграничните 
бизнес отношения.  
Всички заинтересовани фирми трябва да кандидатстват до 30 септември 2011 г. 
За повече информация моля свържете се с г-жа Маргарита Росада 
Тел +32 2 282 37 15 – Имейл: m.rosada@eu-japan.eu  
Повече информация може да бъде намерена на: 
http://www.eu-japan.eu/global/host-a-trainee.html  
Формата за кандидатстване можете да откриете на: 
http://oanm60.com/f0psptyazeneueiids/index6.html 
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ШИРОКА ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩИ ИНОВАЦИИ НА ЕС И ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Изследователи и предприемачи от целия ЕС подкрепят планираната от Европейската комисия Обща стратегическа рамка за бъдещи 
изследвания на ЕС и финансиране на иновациите. Това е междинното заключение, направено въз основа на повече от 470 отговора 
от проведените досега консултации, които Комисията започна през  февруари 2011 г. Зелената книга ("От предизвикателства към 
възможности: Към обща Стратегическа рамка на ЕС за научни изследвания и финансиране на иновации (COM (2011) 48). Бъдещата 
рамка ще обхваща финансиранията, които понастоящем се осигуряват чрез Рамковата програма за научни изследвания (FP7), 
Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Досега са получени 
над 420 попълнени онлайн въпросници и са публикувани онлайн над 50 становища. Почти всички анкетирани са единодушни за 
необходимостта от опростяване на прилагането и счетоводните практики. Очакват се още повече отговори преди крайния срок 20 
май 2011. За да се повиши степента на участие на МСП, партньорите в мрежата са призовани да насърчават клиентите си да дадат 
своя принос. 
Консултацията ще бъде последвана от голяма конференция, която ще се проведе на 10 юни в Брюксел, с повече от 700 учени, 
предприемачи, политици и други заинтересовани страни за обсъждане на резултатите от консултациите. 
Резултатите от консултациите и конференцията, които ще подкрепят предложението на Комисията за бъдещето на ЕС и 
финансирането на научните изследвания и иновациите, ще бъдат представени до края на 2011 година. Очаква се след съответното 
одобрение от Европейския парламент и Съвета, новата система да влезе в сила веднага след края на програмата на 31 декември 
2013. 
За да вземете участие в общественото допитване, както и да се консултирате относно Зелената книга, отидете на: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm 
 

30 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НАУКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST) и Европейската научна фондация (ESF) ще получат 
допълнителни 30 милиона евро от Европейската комисия, с което общата отпусната сума става 240 млн. евро. Допълнителни 10 
милиона евро могат да бъдат отпуснати, в зависимост от развитието на бюджета на ЕС. COST организира дейностите на мрежите за 
изследователи, които допринасят за целите на Европейското изследователско пространство (ERA) и подпомагат изпълнението на 
целите на Стратегията „Европа 2020”. 
COST е най-старата и широка междуправителствена рамка за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите, 
което прави възможно различните национални средства, институти, университети и частната индустрия, да си сътрудничат в по-
широк кръг от научни изследвания и дейности по развитие. 
COST понастоящем се използва от научните общности на 36 европейски страни, за да си сътрудничат в повече от 250 научни мрежи 
(наречени COST действия), които използват националните фондове за научни изследвания. Европейската научна фондация (ESF) 
координира сътрудничеството в областта на научните изследвания, работа в мрежа и финансиране на международни програми за 
научни изследвания, както и извършването на стратегически и научни политики на европейско ниво. Нейни членове са 78 
национални изследователи, финансиращи и изпълнителски агенции, научни дружества и академии от 30 страни. 
За повече информация относно COST отидете на: www.cost.eu  
За повече информация относно ESF отидете на: www.esf.org 

 

„Г-ЖА ИЛИ Г-Н МСП”: МАЛКИЯТ БИЗНЕС ПОЛУЧАВА ЗАСТЪПНИЦИ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕС 

За да се даде по-голям глас на малките и средните предприятия в Европа, заместник-председателят на Комисията Антонио Таяни 
обяви нова мрежа от национални пратеници за Мобилизиране на малките и средни предприятия на неотдавнашна конференция за 
бъдещето на Европа ". Конференцията, проведена в Будапеща на 24 май 2011 г., бе организирана съвместно с унгарското 
председателство на ЕС и събра представители от публичния и частния сектор.  
Във всяка държава-членка, новата "Г-жа или Г-н МСП" ще представлява интересите на малките и средни предприятия. Тяхната 
основна отговорност ще бъде да се гарантира, че съответните закони на ЕС се прилагат правилно по отношение на бизнеса и 
политиките на национално, регионално и местно ниво. Защото МСП са засегнати от широк спектър от политики, проитичащи от 
различните отдели на правителството, от данъчното облагане до образованието, пратениците от МСП трябва да помогнат на 
предприемачите да се фокусират върху основната си задача - създаване на работни места. 
Закона за малкия бизнес (SBA) е политика на Европейската комисия по отношение на МСП, насочена към превръщането на Европа 
в по-голяма бизнес среда, благоприятна за предприемачество. В бъдеще, г-н или г-жа МСП ще се срещнат с бизнес организации в 
целия ЕС в рамките на Консултативната група на SBA. Това е част от едно ново управление. Този нов механизъм ще осигури по-
внимателен мониторинг и координирани действия в подкрепа на МСП. 
За повече информация за  Закона за малкия бизнес за Европа отидете на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm  

Списък с националните МСП пратеници 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-envoy/national-smeenvoys/index_en.htm   



3 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 6, юни 2011 год. Безплатно месечно издание 

ЕС ДА СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ ЗА ВНОС В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В НУЖДА 

Европейската комисия планира да концентрира своите преференции за внос в най-нуждаещите се развиващи се страни. Конкретно, 
тя ще ограничи Общата система за преференции (ОСП) до 80-те най-бедни, най-малко икономически развити страни. Само те ще 
бъдат в състояние да се възползват от специфичните тарифни преференции, като например намалени или нулеви ставки на митата 
или квоти, както е позволено в рамките на ОСП.  
В същото време, Комисията се стреми да насърчи повече страни да спазват основните международни конвенции за правата на 
човека, трудовите стандарти, околната среда и доброто управление в схемата на ОСП +, която предоставя допълнителни търговски 
отстъпки за уязвимите в търговско отношение.  
Докато широкото покритие на продукта и разликите в преференциите останат непроменени при 
новата система, някои страни вече няма да имат право да се възползват от ОСП, включително: 
• Страните с висок или над средния доход на глава от населението, в съответствие с международно приетата класификация 

на Световната банка (като Кувейт, Русия, Саудитска Арабия и Катар); 
• Страни с привилегирован достъп до ЕС, който е поне толкова добър, колкото по ОСП - например, по силата на 

споразумението за свободна търговия или специалния автономен търговски режим. 
• Някои отвъдморски страни и територии с алтернативен режим на достъп до пазара за развитите пазари. 
Окончателният списък на страните бенефициери ще се състави в края на обикновената законодателна процедура, въз основа на 
статистически данни, които обхващат период от три години назад.  
Схемата на ОСП се осъществява в цикъл през 10 години, за да се вземат под внимание променящите се модели на търговския 
обмен. Настоящият цикъл започна през 2006 г. и ще изтече през 2015 г. Схемата се прилага чрез последователни регламенти, които 
се прилагат в продължение на три-годишен период. Сегашната схема на ОСП е създадена с Регламент (ЕО) № 732/2008, който 
влезе в сила на 1 януари 2009 г. и ще изтече на 31 декември 2011 г. През 2010 г. Комисията прие предложение за съществуващия 
регламент относно ОСП, за да се осигури приемственост след 2011г. Сегашната система се очаква да бъде удължена до края на 
2013 г. 
http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/generalised-system-of-preferences/  

 

БЪДЕЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ НА ЕС: КОНСУЛТАЦИИ ВЪРХУ ДИСКУТИРАНИТЕ  
РЕЗУЛТАТИ 

Бъдещето на ЕС за научни изследвания и финансиране на иновациите е темата на конференцията, която се проведе на 10 юни 
2011 г., фокусирана върху резултатите от скорошно допитване.  
Консултацията е базирана на Зелената книга на Европейската комисия (COM (2011) 48), публикувана на 9 Февруари 2011 г., с краен 
срок 20 май 2011г. Зелената книга предлага големи промени за ЕС за научните изследвания и финансирането на иновациите, за да 
направят лесно участието в изследвания, увеличаването на научното и икономическото въздействие, и да осигурят по-добра 
стойност за парите. Реформите, които ще бъдат въведени в следващия бюджет на ЕС след 2013 г., ще покрият програма за 
конкурентоспособност и иновации (CIP) и Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). По този начин ще има пряко 
въздействие върху Enterprise Europe Network. 
Резултатите се използват за проектиране на предложения, които трябва да бъдат приети от Комисията до края на 2011 г. Това ще 
бъде последвано от законодателно решение на Съвета на ЕС на министрите и Европейския парламент относно общата 
стратегическа рамка.  
За повече информация относно резултатите от консултациите, включително писмени отговори, предоставени от над 750 
заинтересовани страни отидете на: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=home  

За да прочетете Зелената книга отидете на: 
http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm?pg=documents 

 
ТЪРСЯТ СЕ МНЕНИЯ ОТНОСНО РЕГУЛИРАНЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ ДО ОБЩЕСТВЕНИ СТРАНИ В 

ЕС 

Европейската комисия се консултира с бизнеса, публичните власти и гражданското общество във всички държави-членки на ЕС за 
техните възгледи за това дали ЕС трябва да регулира достъпа до обществените поръчки на пазарите за чужди стоки, услуги и 
страни. 
Докато пазарите на обществени поръчки в ЕС винаги са били много отворени, много трети страни са склонни да отворят пазарите си 
за международната конкуренция, ограничавайки възможностите за бизнес за европейските дружества. 
Консултациите ще бъдат включени в оценката на въздействието на Комисията да анализира как да се постигне по-добър баланс в 
публичния достъп на пазара на обществените поръчки. Резултатите ще формират основата за възможните предложения за 
пропорционални, съгласувани и ефективни законодателни мерки за създаване на равни условия на пазара на ЕС и засилване на 
позицията на ЕС при договарянето на достъп за европейските компании до пазарите на трети страни. 
Консултациите се провеждат чрез онлайн въпросник до 2 август 2011 г.Документите за консултацията могат да се намерят на:http://
ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=internationalPP2 
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ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ВРЪЗКИ ЕС-КИТАЙ: ТЪРСЯТ СЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

КОНСУЛТРАЦИЯ 
Въпреки постоянното нарастване на търговията между Китай и ЕС, инвестиционните потоци между тези райони остават ограничени. 
Европейските инвеститори повторно идентифицират Китай като място с голям неизползван потенциал. В същото време 
инвеститорите са загрижени за трайните търговски бариери и несигурната бизнес среда.  
В контекста на срещата от 29 април 2010 г. с изпълнители-изпълняващи, Президентът  на Европейската комисия Жозе Мануел 
Барозу и китайския премиер Вън Цзябао възложиха на съответните им екипи проучване на възможностите за засилване на 
двустранните отношения за инвестиции между техните региони. За тази цел, "Съвместната инвестиционна стратегия ЕС-Китай" 
стартира през лятото на 2010 г., за да проучи възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в инвестициите, включително 
възможните за самостоятелни инвестиционни споразумения. 
На този фон, Комисията приканва за ново споделяне на мнения за бъдещите инвестиции в отношенията ЕС-Китай в ново 
обществено обсъждане, отворено за всички заинтересовани страни в рамките на ЕС и в трети страни. Службите на Комисията ще 
публикуват доклад за резултатите на търговския уебсайт на Генералната дирекция. С изключение на случаите, в които 
респондентите искат конфиденциалност, отделните коментари ще бъдат публикувани в приложение към доклада. 
Вашият принос и коментари на отговорите на въпросника се очакват до 5 юли 2011г.   
http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=153 
 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ „СПЕШНИ ИНОВАЦИИ” ПОДЧЕРТАНИ В ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА 
ЕС се нуждае от значително подобряване на своите резултати в областта на иновациите, за да се достигнат целите на стратегията 
Европа 2020, цели на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, беше заключението на Европейската комисия в "Доклад за 
конкурентоспособността на Съюза за иновации за 2011г.", публикуван на 9 юни 2011. 
В доклада се следи годишния напредък на системата на ЕС за научни изследвания и иновации и се предоставя икономически анализ 
въз основа на солидни данни. 
Сред основните констатации на последния доклад е, че "макар и да остава топ играч по отношение на знанията и високите научни 
постижения, Европа е изостанала по отношение на експлоатацията на резултатите от научните изследвания". Всъщност, данните 
показват, че докато ЕС може да се гордее с най-големият брой партньорски-преразгледани научни публикации в света, делът на 
държавите-членки с патентни приложения в Европейското Патентното ведомство (ЕПВ) е намалял. В допълнение на това, "около 
половината от държавите-членки не произвеждат високотехнологични патенти в ЕПВ." За подобряване на ситуацията, докладът 
препоръчва намаляване на разходите за правата на интелектуална собственост, особено на патентите. 
Публикацията също така разглежда трансфера на знания в ЕС, което показва сътрудничество между публичния и частния сектор, 
въпреки някои подобрения през последните години. 
Докладът е достъпен на адрес: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/competitiveness-report/2011/iuc2011 
fullreport.pdf#view=fit&pagemode=none  
 
 

ДОКЛАД ПОКАЗВА НАПРЕДЪКА В ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ЕС 
Докладът, публикуван от Европейската комисия, показва работата на ЕС и държавите - членки в постигането на договорените цели 
на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа след първата година на нейното съществуване. 
Цялостния напредък е добър: 11 действия са били изпълнени (две по-рано от предвиденото), шест 
действия, които трябваше да бъдат доставени през миналата година са забавени, а други 84 са на път. Програмата 
включва 101 конкретни действия (78 за Комисията, от които 31 са юридически предложения, и 23 за държавите-
членки), насочени към засилване на инвестициите и използване на дигитални технологии. 
Те са групирани в седем заглавия, всяко от които представлява ключова област на цифровата икономика на Европа, включително и: 
•  Динамичен цифров единен пазар; 
•  Оперативна съвместимост и стандарти; 
•  Доверие и сигурност; 
•  Бърз и свръхбърз интернет достъп; 
•  Научни изследвания и иновации; 
•  Повишаване на цифровата грамотност; 
•  Умения и социалното включване; и 
•  ИКТ - ползи за обществото, електронно правителство. 
Уебсайт на доклада 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm  
Уебсайт на цифровите технологии 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
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ПЕТИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ФОРУМ ЗА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: ИЗБРАНИ ТЕМИ ЗА 
БАЛАНСА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

Пети изследователски форум за правата върху интелектуалната собственост: Избрани теми за баланса на интелектуалната 
собственост се проведе в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO). 
За тези, които искат да прочетат повече по темата, има различни документи, свързани с този семинар, които са подготвени от учени 
и вече са на разположение безплатно на уебсайта на СОИС. "Интерфейс на правата на интелектуална собственост и Отворени 
иновации" и "Взаимодействие между конкурентното право и правата върху интелектуалната собственост" са сред написаните 
публикации. 
За достъп до всички публикации отидете на: 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=23483 
 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК: ГАРАНТИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕС И НЕГОВИТЕ СЪСЕДНИ 
ПАРТНЬОРИ 

Този наръчник, предназначен за журналисти, ще помогне на всеки, който има силен интерес към политиката на добросъседство, като 
предлага изобилие от информация от страна на ЕС по темата. Наръчникът се състои от 13 страници и е разделен на секции, в които 
се изброяват различни ресурси. 
Тази последна публикация на Информациония Център на Европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИСП) е на 
разположение в електронен вид на английски, френски, арабски, руски, арменски, иврит, украински, както и в грузинските и 
молдовски. 
Можете да свалите наръчника от: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=197&id_type=3 
 

ВАЖНО НАПОМНЯНЕ: САМО ДЪРЖАВНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОГАТ ДА ИЗДАВАТ ДДС НОМЕРА 
Европейската комисия е запозната с факта, че компании от различни държави-членки са получавали предложения, които предлагат 
получаване на валиден ДДС номер срещу авансово плащане. Тези предложения имат подвеждащ външен вид на официален 
документ на ЕС. 
Поради това Комисията напомня на данъчнозадължените лица, че само данъчни администрации имат право да издават номер по 
ДДС. Ако вие, или някой от Вашите клиенти, се отнасят с подозрение на нежелани съобщения, свързани с получаването на ДДС 
номер, моля, проверете това в съответната данъчна администрация. 
Повече информация може да се намери в документа, озаглавен "ДДС в Европейската общност", който е на разположение на 
интернет страницата на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз за всяка държава-членка (кликнете на 
"Ръководството на задължения по ДДС"). 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_community/index_en.htm 

БРОШУРА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЪС ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 
Генерална дирекция "Изследвания" направи нова публикация, предоставяща преглед на 
новите изследвания, сътрудничеството между ЕС и Западните Балкани. Тя също така обяснява защо и как ЕС се ангажира в 
областта на научните изследвания с този регион и предоставя профила на съответните страни. 
Политическият ангажимент за европейската перспектива за региона на Балканите върви заедно с усилията за сътрудничество, 
насочени към улесняване на интеграцията на Западните Балкани в изследователското пространство на Европейския съюз. 
Свалете брошурата от: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/western_balkans_2010.pdf 

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.  


