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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 10, 2011 год. 

Томислав Дончев: Дошъл е краят на щедрото еврофинансиране в строителството 
Приоритетни за сектора след 2012 г. ще бъдат енергийната ефективност, водите и транспортната 
инфраструктура, посочи министърът на еврофондовете на кръгла маса 
С повече от 70% са намалели чуждите инвестиции в строителството през 2010 г. спрямо пика през 2008 г., като от началото на 
годината досега намалението е с близо 35 на сто. 
Това съобщи председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов на кръгла маса на тема "Строителството 
през 2012 г. - перспективи и предизвикателства", проведена днес в София. 
За четвърта поредна година се отчита и намаление в броя на издадените разрешителни за строителство. Обемът на незавършеното 
строителство към края на 2010 г. пък се изчислява на над 392 млн. лева, сочи още статистиката. 
Светослав Глосов представи и актуални данни на европейската статистическа служба за България, според които строителният 
сектор у нас отчита през август тази година месечен спад от 0,5% и годишен спад от 2%. 
В централния строителен регистър към същия период на годината са регистрирани 3 947 фирми при действащи 5 225 по същото 
време миналата година, съобщи още Глосов. 
Основните източници на финансиране в строителния сектор в момента са европейските средства, беше посочено по време на 
дискусията. Като основни проблеми на бранша при работата с европейските фондове шефът на камарата посочи забавянето на 
плащанията, необходимостта изпълнителят на поръчката да осигури сам нужните за реализацията на проекта средства, както и 
неясните и противоречиви указания на администрацията. 
Европейското финансиране през новия програмен период - Министърът по управлението на еврофондовете Томислав Дончев 
коментира, че е дошъл краят на щедрото финансиране на проекти. Той обясни, че отпускането на финансова помощ от Европейския 
съюз (ЕС) ще бъде обвързано с конкретни "дисциплиниращи елементи", като например спиране на финансирането за дадена страна-
членка при над 3% бюджетен дефицит и отпускане на средства от 5-процентния резерв на ЕС при доказано изпълнение на 
препоръчани от Брюксел реформи. 
ЕС ще постави акцент и върху т. нар. "зелена" инфраструктура през новия програмен период. "Нашата първа задача 
трябва да бъде да убедим Брюксел, че новите държави-членки и особено България, имат нужда от продължаващи инвестиции и в 
базисна, и в "зелена" инфраструктура", коментира Томислав Дончев. И припомни, че не очаква намаляване на средствата за 
България през новия програмен период, нещо повече, според него има вероятност дори за увеличение от 15-20%. 
Приоритети и перспективи - Според министъра по управлението на еврофондовете основен приоритет в строителния сектор 
след 2012 г. ще бъде енергийната ефективност и инвестициите във водния сектор. Според Томислав Дончев необходимите средства, 
които трябва се насочат към този сектор, възлизат на 8 - 9 млрд. евро. Като трети приоритет Дончев определи транспортната 
инфраструктура, към която са жп и пътните проекти, финансирани по Оперативна програма "Транспорт". През 2012 г. в изграждането 
на инфраструктура се очаква да бъдат вложени 2 - 2,5 млрд. лева от оперативната програма "Транспорт", Кохезионния фонд и 
Европейския фонд за регионално развитие. 
Източник: Огра 
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Регламентират се правилата за осъществяване на публично-частно партньорство 
Правителството одобри проект на закон за публично-частното партньорство. Законът ще бъде един от 
инструментите, чрез които държавата ще стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори. 
Публично-частното партньорство (ПЧП) е дефинирано като дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече 
публични партньори и един или повече частни партньори за извършването на дейност от обществен интерес при оптимално 
разпределение на ресурси, рискове и отговорности между партньорите. Законопроектът определя, че ПЧП се реализира чрез 
партньорски или концесионен договор за строителство и услуга. При партньорския договор частният партньор не получава приходи 
от потребителите на дейността от обществен интерес или от други трети лица във връзка с тази дейност. ПЧП ще бъде приложимо 
за всички обекти на социалната инфраструктура, "безплатните" за потребителите обекти на техническата инфраструктура, както и 
всички други договори за услуги от обществен интерес, при които с оглед на социалната поносимост на услугите публичният сектор 
следва да поеме част от разходите. 
Акцент в законопроекта се поставя върху планирането на проектите за ПЧП чрез изготвянето на Национална програма и План за 
действие. В Националната програма се включват проектите за държавните ПЧП, независимо от източника на финансиране и 
етапите на изпълнение. Планът се изготвя по години и съдържа срокове за изпълнение по етапи на включените в Програмата 
проекти и необходимите средства за тяхната реализация, с посочени източници на финансиране. Политиката за общински ПЧП се 
определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие. Дефинирани са формите и условията за финансова 
подкрепа, предоставяна от публичния партньор. Формата и максималният размер на финансовата подкрепа ще се определят с 
решението за откриване на съответната процедура, като размерът ще е съобразен с бюджетните възможности на публичния 
партньор. 
Със законопроекта се предлага промяна в Закона за концесиите, която възстановява конкурсните процедури "състезателен 
диалог" и "договаряне с обявление" и в ограничени случаи. Проектозаконът е в съответствие с целите на правителството за 
подобряване на бизнес средата в страната, увеличаване на възможностите за инвестиране, привличане на чуждестранни 
инвестиции. Комбинирането на ограничените публични средства с финансовите възможности на частния сектор и еврофондовете, 
посредством публично-частното партньорство ще спомогне за покриване на нуждата от инвестиции в техническа и социална 
инфраструктура, услуги от обществен интерес, научно-изследователска дейност и др. 
Източник: Огра 

 
Зелени работни места 

За всяко разкрито "зелено работно място", на което е наето безработно лице с непрекъснато поддържана 
регистрация не по-малко от 6 месеца, насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се 
предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 от ЗНЗ за времето, през което лицето е било на работа, но за срок не повече 
от 12 месеца. 
"Зелени работни места" са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне 
на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на 
околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика. / § 1, т.35 от ЗНЗ/. Целевата група на насърчителната мярка 
по чл.55д от ЗНЗ са безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца. 
На работодателя се предоставят средства от Държавния бюджет за: 
• трудово възнаграждение в размер на 240 лв. при пълно работно време, за действително отработеното време.; 
• възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ. Обезщетенията за неизползван основен платен годишен 

отпуск са за сметка на Работодателя; 
• възнаграждение по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. Средствата се изплащат ежемесечно, за всяко наето от 

Работодателя по смисъла на чл.55д от ЗНЗ лице, за времето през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца. 
Работодателят се задължава да предоставя средства за: 
• допълнителни възнаграждения по минимални размери по Кодекса на труда и нормативните актове за неговото прилагане 

върху средствата за трудово възнаграждение; 
• дължимите вноски за негова сметка за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно 

осигуряване и за Националната здравноосигурителна каса, които се начисляват върху брутното трудово възнаграждение. 
Редът и условията за предоставяне на средства по чл.55д от ЗНЗ на работодателите при наемане на работа на насочени от 
поделение на Агенцията по заетостта безработни лица, отговарящи на условията за включване е уреден в чл. 29 от ППЗНЗ (изм. и 
доп. ДВ бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.). Със съвместна заповед МОСВ №РД-1100/23.12.2010г. и МТСП №РД01-
909/20.12.2010г. на министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика са посочени изрично и 
длъжностите за заемане съгласно НКПД 2011г., на които могат да бъдат назначавани безработните лица от целевата група на 
"зелени работни места". 
В НПДЗ за 2011 г. се предвиждат средства от държавния бюджет в размер на 3 024 000 лв. за включване на 2100 лица. 
Декларациите необходими на работодателите за кандидатстване по мярката можете да изтеглите от тук: 
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Doc/dekl_chl56_al1_obr4.doc 
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Doc/dekl_chl56_al1_obr3.doc 
http://www.az.government.bg/Projects/Prog/Doc/dekl_chl56_al1_obr1.doc 
Източник: Огра, по материали от страницата на Агенция по заетостта 
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Европейската комисия предоставя € 244 милиона за 183 нови проекти за околната среда 
Европейската комисия е одобрила финансирането на 183 нови проекта по програмата LIFE+,  фонд на Европейския съюз в областта 
на околната среда. Проектите включват всички членки на ЕС и покриват действията в областта на опазване на природата, 
промените в климата, чистите технологии,  политикате по околна среда, информацията и комуникацията, свързана с проблемите в 
околната среда. Като цяло това представлява инвестиция от общо  €530 милиона, от които ЕС ще предостави € 244. Прочетете 
повече на: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/902&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

€ 7 милиарда за подпомагане на проучванията и иновациите ще създадат работни места и растеж 
Най-големия до сега финансов пакет на Европейската комисия, по Седма Рамкова Програма, ще насърчи научните изследвания за 
справане с най-големите обществени предизвикателства, пред които са изправени Европа и света. Университетите, 
изследователските организации и промишления отрасъл ще бъдат сред повечето от 16 000 получили финансиране. Специално 
внимание ще бъде отдадено на SME, включително пакет от близо € 1 милиард. По-голямата част от "поканите за представяне на 
предложения" (покани за наддаване за средствата) са публикувани на: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/900&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

Отпускане на безвъзмездна помощ по SHELL SPRINGBOARD 
Shell Springboard е програма за социални инвестиции. С 320 000 се награждават всяка година Великобританските МСП, обикновено 
разпределени в 8 награди от 40 000. 
Програмата Shell Springboard награждава най-способните търговски и иновативни бизнес идеи за намаляване на въглеродните 
емисии. 2 милиона са наградени от 2005 до сега.  
Някои от предишните победители са: http://www.shellspringboard.org/%5Cwinning-ideas 
Награди за 2012: Записването ще протече онлайн от 13-ти Юли 2011г. (сряда) до 17 часа на 4-ти Ноември 2011г.(петък). Записаните 
след 17 часа на 4-ти Ноември няма да бъдат приемани. Наградите ще бъдат представени на церемониите по награждаване в 
Единбург, Манчестър и Лондон през Февруари 2012г. Инвеститорите са добре дошли на тези събития. Ако сте заинтересовани да 
присъствате на събитието, моля изпратете имейл на help@shellspringboard.org; mailto:help@shellspringboard.org 
Прочетете повече на: http://www.shellspringboard.org/ 
 

Успешна история: подпомагане на лекарите да диагностицират сърдечни удари 
С  € 2.6 милиона от финансирането по РП7, консорциумът Multitel-led към проекта P3SENS http://www.p3sens-project.eu развива 
технология, която може да даде възможност на лекарите да диагностицират и лекуват удари на по-ранен етап - вместо да чакат за 
стандартния набор от медицински тестове, чиито резултати често идват твърде късно. 
Multitel присъства на конференция в Дуселдорф чийто домакин бе Германската Корпоративна Мрежа - клон ZENIT, където те се 
срещнаха с настоящия им партньор Bayer Technology Services, който доставят технологични решения на химически и 
фармацевтични фирми. 
През следващите години, партньорите от P3SENS ще разработят специално проектиран полимер, базиран на фотонни кристални 
чипове, с които да помогнат на лекарите да определят за минути точно проблемните зони в мозъка - вероятно стотици хиляди 
човешки животи.  
 

Малките фирми ще ползват средства за научни изследвания по програма ЕВРОСТАРС 
Българските малки и средни предприятия вече ще могат да кандидатстват в конкурси за отпускане на средства за 
научни проучвания по програма ЕВРОСТАРС. 
Това е възможно, след като Народното събрание ратифицира споразумението между правителството на България и секретариата 
на европейската инициатива ЕВРИКА, която включва тази програма. 
Съгласно клаузите на споразумението, нашата страна ще може да финансира съвместни изследователски или иновативни 
проекти на български компании, които работят в партньорство с фирма или научно звено от друга европейска или присъединена 
към програмата страна. Финансовият ресурс за това до 2013 година е в размер на 500 хил. евро годишно. Средствата се 
осигуряват от бюджета чрез Националния иновационен фонд. След успешно реализиране на проектите България може да поиска от 
ЕК да възстанови до 30% от направените за тях разходи. 
ЕВРОСТАРС насърчава малките и средните предприятия, които развиват научна и развойна дейност. С проектите си за иновативни 
продукти, технологии и услуги фирмите ще могат да кандидатстват за финансиране на конкурсните сесии два пъти в годината. 
 Източник: Огра, по материали от страницата на МИЕТ 

 
РУСИЯ: ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ - БИРМИНГАМ, ЧЕТВЪРТЪК, 24 НОЕМВРИ 2011г. 

Това еднодневно събитие е възможност за фирми, работещи с Русия, или които се интересуват от възможностите там, да чуят най-
новите разработки, да създадат нови контакти, обмяна на опит с други, които правят подобни неща, и да развиват бизнес 
възможности с други фирми и доставчици на услуги.На следващата сутрин домакин ще бъде всепризнатият кореспондент на BBC 
Бриджит Кендъл.Указания: http://www.wragge.com/birmingham.asp, Записвания: http://www.albionoverseas.com/conference.html  
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Покана за представяне на предложения по Програма "Младежта в действие" 
Максималният размер на безвъзмездните средства за всяка организация ще бъде 35 000 евро за годишно споразумение. 
Публикувана е покана за представяне на предложения по Програма "Младежта в действие". Поканата се отнася до структурна 
подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта. 
Целта е да се подпомогнат организации, които чрез своите постоянни, обичайни и редовно осъществявани дейности, допринасят за 
целите на Програмата "Младежта в действие". 
Тези дейности трябва да допринасят за насърчаване на участието на младите хора като граждани в обществения живот и 
обществото. Също така те насърчават разработването и осъществяването на действия за европейско сътрудничество в 
широкообхватната сфера на младежта. 
Целта на поканата е подбор на организации за сключване на споразумения за безвъзмездни средства относно оперативни разходи 
за бюджетната година 2012. Тя не касае организации, които са сключили рамково споразумение за партньорство с изпълнителната 
агенция за 2011-2013 г. 
За участие в тази покана се допускат: 
• Европейски неправителствени организации (европейски представителни организации, които имат филиали в поне 8 

допустими държави; официални европейски мрежи, които имат официален статут на организации-членки в поне 8 допустими 
държави) 

• Неофициални европейски мрежи,съставени от организации, независими една от друга, и действащи в поне 8 допустими 
държави. За да има право на безвъзмездни средства за оперативни разходи, организацията трябва: 

- да е организация с нестопанска цел - да е неправителствена организация 
- да е регистрирана съгласно изискванията на закона в допустима държава най-малко 1 година преди датата на подаване на 
заявленията 
- да е младежка организация или структура с по-широки цели, част от дейностите на които са предназначени за младежта - да 
привлича младите хора в управлението на дейностите, развивани в тяхна полза - да има най-малко един постоянен член на 
персонала (независимо дали получава трудово възнаграждение). 
Допуска се изключение за организации, които никога не са получавали безвъзмездни средства по това действие и които 
възнамеряват да наемат постоянен член на персонала в случай на предоставяне на безвъзмездни средства. 
Допустими дейности: - Организациите трябва да планират в годишната си програма серия от дейности, които отговарят на 
принципите, ръководещи действията на Европейския съюз в областта на младежта. 
Критерии за възлагане: - Допустимите заявления ще се оценяват на основата на съпричастност към целите и приоритетите на 
Програмата "Младежта в действие" и поканата за предложения (30 %), качество на работния проект и предвидените методи на 
работа (50 %) и профил и брой на участниците и брой на държавите, ангажирани в проекта (20 %). 
Общият бюджет по тази покана, отпуснат за съфинансиране на организации, възлиза на 800 000 евро. 
Финансовото участие от бюджета на Съюза не може да превишава 80% от предвидените разходи (за кандидати, които изчисляват 
безвъзмездните средства въз основа на бюджета, това означава 80% от допустимите разходи). Максималният размер на 
безвъзмездните средства за всяка организация ще бъде 35 000 евро за годишно споразумение. 
Заявленията за предоставяне на безвъзмездни средства трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС, като се 
използва специално изработеният за целта електронен формуляр. 
Попълненият електронен формуляр трябва да бъде подаден до 12:00 ч. Централноевропейско лятно време CEST (на 
обяд) на 15 ноември 2011 г. 
Версия на хартиен носител на заявлението също трябва да се изпрати до 15 ноември 2011 г. на следния адрес: 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Youth Unit (P6) - Grant application - Action 4.1 - 2012 
BOUR 4/029, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1, 1140 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË  
Заявленията, подадени по факс или по електронна поща, няма да се приемат. Повече информация може да намерите тук. 
 Източник: Огра, по материали от страницата на Project Media 
 

Стартира Национален експортен интернет портал - www.export.government.bg 
Този проект е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия създаде Националния експортен портал като 
инструмент за подпомагане навлизането и успешното позициониране на българските предприятия на чуждестранните пазари. 
Целта на портала е да се предоставят специализирани услуги и да се облекчи достъпа на българските предприятия до актуална и 
полезна информация за насърчаване на износа. Експортният портал действа като посредник при установяване на контакти между 
български МСП и чуждестранни компании, както и при предлагане на стоки и услуги. Чрез портала се поддържа база данни на 
експортноориентирани български предприятия. 
Регистрацията и предоставяната информация в портала са безплатни. 
Порталът е разработен в изпълнение на Проект "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" по 
Приоритетна ос 4 на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономиката 2007-2013 г.", по който 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е институционален бенефициент. 
Поддържането на актуална информация по отделните рубрики, намирането на оферти, подготовката на отговори на запитвания от 
страната и чужбина, както и на консултации в помощ на бизнеса се осъществява от експертния екип на ИАНМСП. 
 Източник: Огра, по материали от страницата на ИАНМСП 
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Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 10, октомври 2011 год. Безплатно месечно издание 

ТЪРСИТЕ НОВИ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ ? 
Когато разраствате Вашият бизнес в друга държава, Вие имате нужда от компетентни и доверени партньори. EEN Ви помага да ги 
намерите. Нашата бизнес база данни съдържа хиляди  компании и вие имате възожност да се срещнете с потенциални бизнес 
партньори на организираните от нас бизнес събития. 
Стотици нови компании се добавят всяка седмица, което прави нашата база данни за бизнес сътрудничества една от най-големите в 
света. Когато поддържате връзка с Мрежата, ние въвеждаме вашите оферти за сътрудничество или искане в нашата база данни. 
Тогава вие започвате да получавате обновления за компаниите, които се интересуват от същия вид  бизнес сътрудничество като 
Вашия. Ако имате въпроси, моля свържете се с: Тони или Ричърд на тел: 02380206162  

 
Покана за прием на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи по ОП "Рибарство" 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури обявява покана за прием на Заявления за признаване на Местни 
инициативни рибарски групи (МИРГ) и местни стратегии за развитие по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" 
от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007-2013/ г. 
Мярката е по ос "Устойчиво развитие на рибарските области". Основната й цел е устойчивото развитие на рибарските 
области и подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности, засегнати от изпълнението на политиките на 
Общата политика по рибарство на ЕС. 
Чрез оста ще се преструктурират и пренасочат икономическите дейности, чрез насърчаване на екотуризма, ще се разнообразят 
дейностите чрез насърчаване на допълнителна заетост на рибарите посредством създаването на допълнителни работни места 
извън сектор "Рибарство". 
Изпълнението на оста ще подкрепи малки рибарски производства и инфраструктура, свързана с туризъм и услуги в подкрепа на 
малки рибарски общности и др. В края на месец март България беше домакин на Европейския форум на Местните инициативни 
рибарски групи. Тогава сертификати получиха първите три официално признати Местни инициативни рибарски групи - Шабла-
Каварна-Балчик, Батак-Доспат-Девин и Главиница-Тутракан-Сливо поле. В страната ще се създадат 6 Местни инициативни 
рибарски групи от първоначално планирани 4.  
Пълният комплект от документи за кандидатстване можете да намерите тук 
Крайният срок за подаване на Заявления за признаване на Местни инициативни рибарски групи и местни стратегии за развитие е 12 
октомври 2011 г .  
Документи се приемат на адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 
дирекция "Европейски фонд за рибарство" 
 Източник: Огра, по материали от страницата на Project Media 
 

До 25 000 евро лизинг за машини и оборудване 
Микрофинансираща институция ДЖОБС - дъщерно дружество на Българска банка за развитие (ББР) стартира 
дейността си с четири лизингови схеми, които са предназначени за микро и малки предприятия, земеделски 
производители, занаятчии, кооперации и самонаети лица. 
Основната цел на Микрофинансираща институция ДЖОБС (МФИ ДЖОБС) е да предоставя достъп до финансиране на микро и 
малки фирми в т.ч. и стартиращи, като по този начин им дава възможност да развият своя бизнес и да изградят добра кредитна 
история. МФИ ДЖОБС отпуска до 25 000 евро без ДДС под формата на финансов лизинг за закупуване на нови и употребявани 
машини, оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и инвентар. Изисква се собствено участие под формата на 
встъпителна вноска в размер на минимум 20%. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от лизинговия актив. 
Кандидатите могат да се възползват и от шестмесечен гратисен период през първата година и до тримесечен гратисен период през 
следващите години. МФИ ДЖОБС развива своята дейност чрез бизнес мрежа от над 30 посредника в цялата страна. Информация 
относно възможнистите за кандидастване за финансиране пред МФИ ДЖОБС, могат да бъдат намерени на интернет страницата на 
дружеството – www.mfi.bg Източник: Огра 

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.  


