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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 9, 2011 год. 

35 милиона EUR инвестиции в нововъведения в областта на екологията са на път да реализират очакваната 
възвращаемост  

Финансирането на 42 проекта за екологични нововъведения в размер на 35 млн. EUR по Програмата за конкурентоспособност и 
иновации (ПКИ) за 2010 г. започва да постига възвръщаемостта си, докато тече процедурата по поканата за представяне на 
предложения за 2011 г. 
Успешните кандидатури от миналата година включват неинвазивен начин за отстраняване на течове във водопроводни тръби; 
акустични плоскости за изолация на шум от влакове, за чиято направа се използват стари автомобилни гуми; биоразградими 
вътрешни плоскости, които могат да намалят теглото на самолета с до 15 %; ферментационен процес в пивоварните, който 
позволява улавянето на CO2, и система за сглобяеми къщи от готови елементи, произведени от възобновяеми материали с местен 
произход (дърво и слама). 
Тези 42 проекта покриват широка палитра екологични нововъведения, които имат нещо общо: те помагат за защитата на нашата 
околна среда, като същевременно повишават конкурентоспособността на Европа. 
В коментар на новите проекти Европейският комисар по околна среда Янез Поточник каза: „Тези екологични иновации са прекрасен 
източник на вдъхновение. Те показват един по- екологосъобразен и същевременно много успешен начин да се прави бизнес в 
Европа. Радвам се, че мога да съобщя, че за 2011г. имаме на разположение 38 милиона EUR — увеличение с три милиона в 
сравнение с миналата година, но все още далеч под нарастващото ниво на търсене.“ 
По поканата за 2010 г. бяха представени 287 предложения — ръст от 42 % в сравнение с 2009 г. Около 66 % от участниците и 
бенефициерите са от малки и средни предприятия (МСП). Фондовете на ПКИ за нововъведения в сферата на екологията имат за цел 
да поддържат нови продукти, услуги и процеси, които изразходват по-малко природни ресурси и генерират по малко отпадъци, 
емисии и замърсители.  
За наличните по поканата за представяне на предложения за 2011г. 38 милиона EUR приоритетно се разглеждат кандидатури в 
областта на съхранението на водата в допълнение към рециклирането на материали, устойчивото строителство, хранително-
вкусовата промишленост и екологичния бизнес. 
Поканата е в сила до 8 септември 2011 г. Добавената стойност за Европа е задължително изискване. 
Екологичните иновации са ключов фактор в Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР) и „зелената“ част на 
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ) и разполагат с бюджет от около 200 милиона EUR за периода 2008—
2013 г. В проектите за екологични иновации участват много малки и средни предприятия, повечето от които не са получавали 
финансиране от ЕС преди. 
За списък на избраните за финансиране 42 проекта по поканата за 2010 г. и анализ на предложенията вж: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/ 
За информация за поканата за представяне на предложения за 2011 г. и начина за кандидатстване вж: 
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/ 
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ЕК представи проектодиректива за енергийната ефективност 

Европейската комисия предложи нов пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност. Те са част от представеното днес 
законодателното предложение за директива относно енергийната ефективност.  
Ако документът бъде приет, чрез него ще се въведат задължителни мерки за икономия на енергия, които всички държави членки ще 
трябва да прилагат. Заложените до момента цели за повишаване на енергийната ефективност с 20% до 2020 г. не са правно 
обвързващи и ЕС значително изостава в постигането им. Целта на новия пакет от мерки е това закъснение да бъде наваксано. 
Проектодирективата предвижда енергоразпределителните предприятия и дружествата, търгуващи с енергия на дребно, да бъдат 
задължени да въвеждат мерки за енергийна ефективност, чрез които да реализират ежегодни икономии от 1,5% от обема на 
продажбите си чрез прилагане на мерки за пестене на енергия сред крайните потребители. На държавите, които не искат да налагат 
задължения на енергийните дружества, проектодокументът дава алтернативната възможност да предлагат други механизми като 
програми за финансиране или доброволни споразумения, които да доведат до същия резултат. 
От обществените институции се очаква да насърчат продажбите на енергийно ефективни продукти и услуги, като самите те въведат 
критерии за икономичност на сградите, продуктите и услугите, които използват. Освен това те ще трябва да намалят консумацията 
на енергия в собствените си помещения, като всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, обхващащи минимум 3% 
от общата им разгъната площ, предвижда директивата. 
Държавите членки ще трябва също да подпомогнат икономията на енергия при крайните потребители, като им осигурят възможност 
за лесен и безплатен достъп до данните за текущото и миналото им потребление на електричество и въведат по-прецизна 
индивидуална система на отчитане, която да им позволи да управляват по-добре консумацията си. 
В областта на бизнеса директивата предвижда стимули за малките и средните предприятия да преминават енергийни одити и да 
разпространяват добри практики, докато големите дружества ще бъдат задължени да извършат одит на енергийното си 
потребление, за да бъдат установени потенциалните възможности за икономии. 
При производството на енергия се предвижда контрол върху ефективността на новите мощности и установяване на национални 
планове за отопление и охлаждане, които да гарантират максимално оползотворяване на възможностите за когенерация (улавяне 
на топлината, отделена при производството на електричество – бел. ред.). 
Държавите ще трябва да повишат енергийната ефективност и в областта на преноса и разпределението на енергия, като 
гарантират, че критериите за ефективност се отчитат от националните енергийни регулатори при вземането на решения и най-вече 
при одобряването на нови мрежови тарифи, се казва още в съобщението на ЕК. 

Обсъждаме износ на българско кисело мляко за Китай 

Възможностите за износ на българско кисело мляко в Китай бяха една от обсъжданите теми по време на срещата на министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков с китайска делегация, водена от Цао Джънхай, висш съветник към 
правителството на автономен район Вътрешна Монголия. В срещата участваха и заместник министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма Евгени Ангелов, изпълнителният директор на „Национална компания Индустриални зони" Валери Андреев и 
изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум" Венцислав Георгиев. 
Китайската делегация, която включва представители на селското стопанство и животновъдството, информационните технологии, 
търговията, образованието и културата, е на посещение в България, за да проучи възможностите за инвестиции у нас. 
Министър Трайков представи пред гостите от Вътрешна Монголия инвестиционния климат в страната. Той акцентира върху 
макроикономическата стабилност, най-ниските данъци в Европа, достъпът до европейско финансиране по линия на структурните 
фондове на ЕС, ниските производствени разходи като основни конкурентни предимства на България. 
В икономическата ни стратегия е отредено специално място на отношенията с Китай, каза министър Трайков по време на срещата. 
Той изтъкна, че България, като член на ЕС би могла да бъде входна врата за китайския бизнес към европейския пазар. 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма работи активно за привличане на китайски инвестиции в страната. Пример 
за това е проекта за индустриална зона край Божурище, по който работим заедно с китайската страна. За България е интересен 
китайският опит в добива на газ от лигнитни въглища, а китайската страна  проявява интерес за сътрудничество в индустриалната 
зона в Телиш, стана ясно по време на срещата. 
Диалогът с китайската страна във всички сфери на икономиката е все по-интензивен. Вътрешна Монголия е третата китайска област, 
която проявява активен интерес към сътрудничество с България, след като МИЕТ вече подписа меморандуми за сътрудничество с 
китайските провинции Джъдзян и Дзянсу. 
С годишен икономически ръст от 17% автономен район Вътрешна Монголия е лидер в Китай през последните 10 години. Вътрешна 
Монголия има над 100 млрд. евро БВП, като над 50 % е делът на индустрията. Основните отрасли в промишлеността на района са 
производство на въглища, електрическа енергия, стомана, машини и оборудване, селскостопанско производство, химическа 
индустрия  и други. Специфично за района е производството на нефт и газ от лигнитни въглища, което заема водещо място в 
страната. 

Фонд "Земеделие" открива прием по мярка 123 
Приемът по Мярка 123 ще продължи от 15 август до 16 септември. 
Допустими за подпомагане са само дейности, свързани с преработването и маркетинга на горски, млечни, месни и пчелни продукти, 
както и с преработката и маркетинга на зърнени, технически и медицински култури; растителни и животински масла и мазнини; 
плодове и зеленчуци; фуражи; гроздова мъст, вино и оцет. По мярката ще се приемат и инвестиционни предложения за 
производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти, с изключение на тази, произведена от рибна 
биомаса. Съгласно заповедта за прием, предвиденият бюджет е в размер на 68 364 991 евро плюс неусвоения бюджет от предишен 
приемен период. 
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До края на годината ще бъдат отворени за договаряне 545 млн. евро по Оперативната програма 
Конкурентоспособност 

През есента предстои да бъдат пуснати четири нови процедури по ОП „Конкурентоспособност". Това стана ясно по време на 
семинар, посветен на напредъка по усвояване на средства от оперативната програма.  
В срещата, която се проведе на 29 и 30 юли в „Боровец", участваха министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо 
Трайков, заместник министър Евгени Ангелов, експерти от управляващия орган на програмата. 
Предстои през септември и октомври да бъдат пуснати процедури за инвестиции в зелена индустрия (40 млн. евро), технологична 
модернизация в малки и средни предприятия (50 млн. евро), подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на фирмите 
(30 млн. евро) и развитие на приложните изследвания в изследователски организации (10 млн. евро) 
Нашата цел е до края на годината да отворим за договаряне процедури на стойност 545 млн. евро, така че да осигурим възможност 
за максимално усвояване на средствата до края на програмния период, каза по време на срещата министър Трайков. Той очерта 
основните резултати от преструктурирането на работата до момента: финансирането по програмата вече е по-фокусирано и е 
насочено към приоритетни сектори, които имат потенциал да създадат новото лице на българската икономика – интелигентна и с 
висока добавена стойност. 
До момента по ОП „Конкурентоспособност" са сключени договори на обща стойност 836 млн. лева. Към бенефициентите са 
изплатени 494.3 млн. лева, като огромната част от тези суми е договорена и разплатена след 1 юли 2009 г. Сега 71% от всички 
постъпили искания за плащане са изплатени, подчерта още министър Трайков. 
В момента се водят преговори с Европейската комисия да се осигури допълнителен финансов ресурс от 200 млн. евро от 
Оперативната програма, които, заедно с привлечения ресурс от 200 млн. евро от банките, да осигурят кредити при сериозно 
намаляване на лихвите за предприятията, стана ясно още по време на семинара. Идеята е ресурсът от Оперативната програма да 
бъде предоставен при 0% лихва, а комбинацията с банковия ресурс да осигури намаляване на лихвените равнища до 4-5%, 
подчерта заместник министър Евгени Ангелов. 
Министър Трайков акцентира и върху свършеното по инициативата Джереми: "Предоговорихме с Европейския инвестиционен фонд 
средствата да се ползват и за рисково финансиране на фирмите, каквото, по наша оценка, не достига на българския пазар", каза 
той. Преди дни беше подписано споразумението между ЕИФ и петте банки, избрани да обслужват гаранционния фонд. По линия на 
Джереми за него са отделени около 150 млн. лева, но благодарение на привлечения и от банките ресурс малките и средните 
предприятия ще богат да разчитат на общо 800 млн. лева заеми при преференциални условия – по-ниски лихви и по-малко 
обезпечение. 
По думите на министър Трайков сериозен успех е фактът, че ангажираме минимални средства на държавата при многократно по-
голям финансов ресурс за предприятията. Чрез привличането на частния сектор в процеса и използването на револвиращи 
финансови инструменти, на 1 евро, отпуснато от Джереми, се добавят 2.25 евро частни капитали, подчерта министър Трайков. 
Това е нова посока и в дейността на Европейската комисия. Използването на инструментите на финансовия инженеринг ще бъде 
много по-силно застъпено през следващия програмен период, подчерта и зам. министър Ангелов. Затова и опитът на България в 
тази посока е особено ценен и в момента се популяризира в рамките на Евросъюза. 
Нашите партньори признават, че Джереми в момента е най-бързо реализиращият се инструмент в рамките на целия Европейски 
съюз, коментира зам. министър Ангелов. 
Съвместно с ЕБВР България реализира и схема за енергийна ефективност, при която оценката на проектите е изнесена извън 
администрацията и те се финансират на чисто пазарен принцип. Това е иновативна схема както за администрацията, така и за 
банките и за компаниите, подчерта министър Трайков. 
 Източник: Огра, по материали и информация от страницата на МИЕТ 

Законодателен пакет за икономическото управление 
Европейският парламент е твърдо решен да гарантира, че икономически и финансови кризи като тази, пред която сме изправени в 
момента, няма да се повторят в бъдеще. Миналата есен бе приет законодателният пакет с правила за финансов надзор на частния 
сектор. Тази пролет Парламентът се зае с въвеждането на нови правила, които би трябвало да помогнат да се избегне 
безконтролния ръст на вътрешния дълг и дефицита на държавите-членки. 
През април Комисията по икономически и парични въпроси на ЕП одобри законодателния пакет за икономическото управление, 
който е съставен от шест основни части. Четири от предложения имат за цел засилване на Пакта за стабилност и растеж и на 
бюджетния надзор. Другите две предложения са насочени към наблюдение и контрол на макроикономическите дисбаланси в 
рамките на Съюза. 

Бизнес наградите на Forbes България 2011 
Гордеете ли се с вашия бизнес? Искате ли другите да знаят за вашите продукти и услуги? 
Няма значение колко голяма е компанията ви – винаги има категория, в която тя може да се вмести. Трябва само да отговорите на 
няколко въпроса за вашия бизнес. 
Бизнес наградите на Forbes България 2011 ще осигурят на бизнеса ви повече медийно присъствие и ще ви позволят да го 
представите в обществото. Това е добра възможност да оцените собствения си бизнес – откъде е започнал и накъде ще се развива. 
Кандидатурите за Бизнес наградите на Forbes България 2011 ще бъдат разглеждани от независимо жури, съставено от уважавани 
бизнес личности. 
Последен срок за приемане на документи за участие: 31 октомври 2011 г., 17:00 часа. 
Финалистите ще бъдат обявени до 15 ноември 2011 г. 
Церемонията по награждаването ще се проведе между 10 и 15 декември 2011 г. 



4 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 9, септември 2011 год. Безплатно месечно издание 

7 млрд. евро за авангардни изследвания 
Последната покана на ЕС за предложения за научноизследователски проекти е съсредоточена върху иновациите и пазарната 
реализация на добри идеи. 
Около 7 млрд. евро безвъзмездни средства са на разположение тази година, като част от текущата програма за финансиране на 
изследванията с общ бюджет от 53 млрд. евро за периода 2007-2013 г. 
Изследователски екипи от ЕС и извън него могат да кандидатстват за средствата, с помощта на които Европа се стреми да развие 
изследвания на световно ниво и да скъси преднината на своите основни конкуренти в нововъведенията - САЩ и Япония. 
За тази цел ЕС иска да увеличи разходите за научни изследвания до 3 % от брутния вътрешен продукт до 2020 г. (в сравнение с 2 % 
през 2009 г.). Това може да допринесе за създаване на 3,7 млн. работни места и увеличаване на годишния растеж с около 800 млрд. 
евро. 
Поканата за научноизследователски проекти е съобразена също така с целите на политиката на ЕС за "Съюз за иновации English ". 
Тази водеща инициатива на стратегията за растеж и заетост "Европа 2020" ще стимулира и ускори нововъведенията в Европа, като 
същевременно премахне пречките пред достигането на добрите идеи до пазара. 
Безвъзмездните средства за изследвания ще бъдат насочени главно към области като: 
• активно остаряване в добро здраве - подпомагането на възрастните хора да водят активен и независим живот е първото 

европейско партньорство за иновации, съчетаващо публични и частни изследвания; 
• информационни и комуникационни технологии - мрежова и свързана с услугите инфраструктура, наносистеми и 

микросистеми, фотоника, роботика, цифрово съдържание, езици, здраве и енергийна ефективност; 
• колаборативни проекти между европейски изследователи, помагащи им да пласират откритията си на пазара; 
• подпомагане на изследователите - около 10 000 от тях ще получат средства чрез програмата "Мария Кюри" English , в 

рамките на която стартира пилотен проект за насърчаване на предприемачеството и сътрудничеството между университети, 
научноизследователски органи и частни компании; 

• екологични предизвикателства - изменение на климата, загуба на биоразнообразие, ефективно използване на ресурсите; 
• по-безопасна и по-здравословна храна - инвестиции в силна биоикономика, усъвършенстване на производствените методи; 
• нанотехнологии - изследванията на поведението на частиците на атомно и молекулярно ниво могат да доведат до нови 

видове заводи, по-екологични коли и енергийно ефективни сгради; 
• по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност. 
Близо 16 000 изследователи ще получат финансиране за проекти през тази година. Около 1 млрд. евро ще бъдат използвани в 
помощ на иновациите в малките и средните предприятия. 
Ще бъде учредена също нова награда за жени новатори English , чиято работа е била подпомогната от програмата за финансиране 
на научни изследвания. 
 Източник: Огра, по материали и информация от страницата на Европейската комисия 
 

През 2012 г ще има закон за еврофондовете 
Проектът за закон за европейските фондове ще влезе в Народното събрание в началото за следващата година, заяви 
министър Томислав Дончев.  

Идеята е взаимствана от най-успешните държави в усвояването на 
еврофонодвете - балтийските републики. Той ще направи правилата, изискванията 
и процесите много по-ясни, категоричен бе министър Дончев, предава плевенското 
издание Посредник. Вече има сформиран екип, който ще се заеме с изготвянето 
му, договорена е и безплатна помощ от страна на едни от най-добрите европейски 
консултанти. 
Според министър Дончев, цитиран от Дарик, ползването на тези консултанти е 
един вид гаранция, че ще бъде изработено нещо, което ще бъде валидно и ще 
работи в следващите 7-8 години. За сега усилията на екипа му са насочени към 
увеличаване на обема на плащанията по оперативните програми, който е около 
13% или 2,1 млрд. лв. Целта ни е до края на годината този процент да нарасне до 
20%, а 2012 година да приключим с минимум 35-40% плащания, подчерта 
Томислав Дончев. Според него това ще бъде улеснено от приемането на Закона 
за еврофондовете. 
„Той ще регулира нещата в детайли по отношение на следващия програмен 
период, но и до края на този, ще направи правилата, изискванията, процесите 
много по-стабилни и ясни. Законът е една гаранция, че нещата ще бъдат стабилни 
и няма да се поддават на внезапни и спонтанни хрумвания", посочи още той. 
По думите на ресорния министър, с този закон ще бъде уредена и новата система 
за разпределение на средствата, която ще бъде валидна за следващия програмен 
период. В нея има изключително сериозна реформа като на национално ниво ще 
има централизация, намаляване на броя на оперативните програми и на 

управляващите органи. Промени ще се осъществят и на регионално ниво и във всеки район за планиране ще има по едно междинно 
звено, което да опосредства всички връзки с бенефициентите, категоричен беше министърът. Той поясни, че това звено ще им дава 
информация, ще им помага, приема и оценява проекти, ще сключва договори и контролира изпълнението им. 
 Източник: Огра, по материали и информация от страницата на Портал Европа 
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Покана избиране на финансови посредници, които да получат средства в рамките на Инициативата JEREMIE 
Покана за заявяване на интерес № JER-009/5 за избиране на финансови посредници, които да получат средства от Холдинговия 
фонд в рамките на Инициативата JEREMIE в България, за изпълнение на следния финансов инструмент: Инструмент за 
промотиране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране. 
Крайният срок за подаване на Заявления за интерес по финансовия инструмент е 12 октомври 2011 г . 
Целта на финансовия инструмент е да подкрепи предприятията в техните ранни етапи на развитие, като им предостави финансиране 
под формата на капитал или квази-капитал, като по този начин се подобри достъпа до финансиране на този неадресиран до момента 
сегмент от пазара на МСП, както и да спомогне прехода към икономика, базирана на знанието в България. От страна на Холдинговия 
Фонд по JEREMIE ще бъдат инвестирани до 20 млн. евро. 
Заинтересованите кандидати могат да прочетат пълния текст на Поканата на следния интернет адрес: www.eif.org и да подадат 
своите Заявления за заявяване на интерес до ЕИФ, използвайки информацията за контакт, посочена в съответната Покана за 
заявяване на интерес. 
Въпроси относно Поканата за заявяване на интерес трябва да бъдат отправени преди срока, посочен в нея, на следния адрес на 
електронна поща: info.rbd@eif.org. Кандидатите няма да получат индивидуални отговори на зададените въпроси. Отговори на всички 
получени въпроси, изпратени в срок, ще бъдат публикувани заедно с пояснителен документ на интернет страницата на ЕИФ: 
www.eif.org. 
Инициативата съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия, позната под акронима JEREMIE, предоставя 
възможността на държавите членки да използват част от средствата по структурните фондове за финансиране на разходите във 
връзка с операции, представляващи подкрепа на инструменти на финансов инженеринг за малки и средни предприятия, като 
фондове за рисков капитал, гаранции и заеми. 
Източник: Огра, по материали от страницата на Управляващ орган на ОП Конкурентоспособност 
 
 

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси вече има нов сайт 
Агенцията по заетостта има нов интернет сайт по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Сайтът е разработен по проект BG0501PO001-8.1.02 “Повишаване и укрепване на административния капацитет на Агенцията по 
заетостта и нейните териториални поделения Дирекции „Регионална служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда” за управление и 
реализиране на приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Достъпът до новия интернет сайт е възможен чрез основната страница на Агенцията по заетостта, рубрика „Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” или на интернет адрес:  
http://www.az.government.bg/ophr. 
Структурата на интернет сайта е огледална на познатата на потребителите рубрика „Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, но е с обновена визия и улеснен достъп. Сайтът е организиран в 13 рубрики, абонамент за новини и анкета. Предвидено е 
Потребителите лесно и бързо да откриват нужната им информация, тъй като на заглавната страница са представени в четири секции 
всички важни рубрики, съдържащи основната и актуална информация относно реализирането на ОП „РЧР”. 
Възможността за навременно и бързо информиране на всички потребители за всяка новост, публикувана в новия интернет сайт на 
Агенцията по заетостта, ще бъде извършена чрез автоматично изпращане на електронно писмо с линк, който препраща директно 
към съответната новина или документ. 
С новият интернет сайт се очаква да се улесни потребителят и да се подобри достъпът до информация, относно реализирането на 
приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР”, за да се постигне максимална публичност и прозрачност, към които се стреми Агенцията по 
заетостта. 

Източник: Огра, по материали от страницата на Агенция по заетостта 

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.  


