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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 11, 2011 год. 

РАЗБИРАНЕ ЗА НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ФАКТУРИРАНЕ НА ДДС 
Втората Директива за фактуриране на ДДС е приета на 13ти Юли 2010г и трябва да се прилага от държави членки от 1ви Януари 
2013г. Тя има за цел да се опростят правилата за фактуриране чрез премахване на съществуващите тежести и бариери. В 
дългосрочен план, тя има за цел да подкрепи въвеждането на електронно фактуриране, което се третира еднакво като 
фактурирането на хартия. След провеждане на дискусии с държавите членки на ЕС и бизнеса, Комисията публикува набор на 
обяснителни бележки за изясняване на основните промени в правилата за фактуриране. Моля, имайте предвид, че тъй като 
законодателството за фактуриране на ДДС се основава на директива, всяка държава членка е отговорна за пренасянето на тези 
разпоредби в националното законодателство и за тяхното правилно прилагане на нейна територия. В светлината на това и на 
основните принципи за субсидиране, националните данъчни администрации са натоварени с информирането на данъчно 
задължените лица, относно тълкуването и прилагането на тези разпоредби. Следователно не би било необичайно за държавите 
членки, да изготвят свои собствени национални ръководства за новите правила за фактуриране на ДДС. Списък на уеб адресите на 
данъчните власти в държавите членки може да бъде намерен на уебсайта на ГД Данъчно облагане и митници. 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 
Повече информация за втората директива за фактуриране на ДДС можете да намерите на: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm  
 

 
КОМИСИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ПО ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО ЗАБЛУЖДАВАЩАТА И 

СРАВНИТЕЛНАТА РЕКЛАМА 
Комисията подготвя съобщение по Директива 2006/114/ЕО за заблуждаващата и сравнителна реклама, както и за нелоялни 
търговски практики, засягащи бизнеса. Това съобщение ще направи преглед на това как Директивата се прилага в държавите членки, 
за да се идентифицират всички проблемни въпроси в тълкуването и прилагането на директивата и да проучи възможностите за 
евентуалното му преразглеждане включително мерки, които биха могли да засипят сътрудничеството между националните органи в 
изпълнение на трансгранични случаи.. 
С оглед на подготовката на съобщението, Комисията би оценила получаването на вноски чрез въпросници, които ще бъдат взети под 
внимание при изготвянето на съобщение относно прилагането на Директивата. Този въпросник се допълва и се основава на 
скорошно допитване чрез Европейската група за допитвания до бизнеса за нелоялни търговски практики и договорните условия, 
събрани от информацията в страните членки. 
Консултацията ще бъде отворена до 16 декември 2011г. 
За повече информация относно въпросника за консултациите, работните документи, данни за контакт и как да се допринесе, моля 
влезте на: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/111021_en.htm 
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ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ПО-БЪРЗО С НОВАТА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА 
Европейската комисия наскоро опрости правилата за визи за краткосрочно пребиваване в ЕС, така че документите могат да бъдат 
обработени много по-ефективно. От сега нататък, кандидатите за виза в Босна и Херцеговина, Шри Ланка и Турция трябва да 
представят само единен набор от оправдателни документи, без значение кое консулство в ЕС отговаря за досието. Решението е 
второто по рода си, след първото през Август 2011г. чийто заявления за визи са за Китай, Саудитска Арабия, Индонезия и Виетнам. 
Освен това, с цел постепенно да се разпространява в различните региони в света, Визовата информационна система (ВИС) 
стартира на 11 Октомври 2011г. в Северна Африка. 
Данните от  ВИС, процесите и решенията, свързани с всички документи за краткосрочно пребиваване, визи за посещение или 
транзитно преминаване през Шенгенското пространство. Чрез бързи, безопасни и сигурни биометрични проверки, ВИС ще направи 
бързи гранични проверки, по-точни процедури за издаване на виза, по-добра защита на пътниците срещу кражба на самоличност и 
по-голяма сигурност. Всички шенгенски консулства по света могат да бъдат свързани към ВИС в рамките на две години. 
Решението за изпълнение на Комисията C (2011) 7192 от 13 октомври 2011г. за създаването на списък на оправдателни документи, 
които да бъдат представени от кандидатите за виза в Босна и Херцеговина, Шри Ланка и Турция (Анкара, Истанбул, Одрин и Измир) 
може да се намери на: 
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/borders/docs/1_EN_ACT_part1_v71.pdf 
Прес съобщение IP/11/1169 "По-ефикасна и сигурна визова система вече е в сила" 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1169&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
MEMO/11/682 Често задавани въпроси за ВИС 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/682&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
 

"МАРИЯ КЮРИ" Партньорства и пътеки между промишлеността и академичните среди:  
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения по "Мария Кюри" между промишлеността и 
академичните партньорства и мостове (IAPP). Това действие се стреми да повиши промишлеността и академичните среди, 
сътрудничеството по отношение на изследователското обучение, кариерно развитие и обмен на знания, в частност с МСП и 
включително традиционна преработваща индустрия. Тя се основава на по-дългосрочни програми за сътрудничество с висока степен 
на потенциал за увеличаване на взаимното разбиране на различни културни среди и изисквания за умения, както на промишлени и 
академични сектори. Действие IAPP подкрепя водещата инициатива на Комисията, "Съюз за иновации" чрез засилване на научните 
изследвания и бизнес изпълнение чрез насърчаване на иновациите и трансфера на знания в целия ЕС. Засиленото сътрудничество 
между университетите и бизнеса чрез обмен на персонал, ще насърчи предприемачеството и ще помогне за завръщането на 
творчески идеи в иновативни продукти и процеси, които могат ефективно да се справят с европейските и глобалните 
предизвикателства пред обществото. 
Настоящата покана специално подкрепя програмите за сътрудничество между една или повече изследователски организации 
(например университети, изследователски центрове), и едно или повече търговски предприятия.  
Общ бюджет: 80 милиона евро 
Краен срок за регистрация: 19 април 2012г. 
За повече информация:  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP 
 

Хуманно отношение към животните: Комисията настоява държавите-членки да забранят използването на 
неуголемени клетки за кокошки; правни действия грозят държавите, неспазили изискването 

На 20 октомври 2011 Европейската комисия отново прикани държавите-членки да приложат забраната за използване на 
неуголемени клетки за кокошки носачки, която влиза в сила на 1 януари 2012 г., и предупреди, че ще приеме мерки срещу тези 
държави, които не се съобразят със съответното законодателство на ЕС. 
„Политическото решение за забраната беше прието през 1999 г. Оттогава изминаха дванадесет години и получените данни сочат, че 
положението в някои държави-членки е незадоволително. Последиците за хуманното отношение към животните и опасността от 
нарушения на пазара са реални. Те ще засегнат инвестициите и положените усилия за съобразяване с изискванията, както и 
доверието на потребителите, а това е напълно неприемливо“, заяви Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и 
защитата на потребителите, по време на изказването си днес на заседанието на Съвета по селско стопанство, където беше обсъден 
въпросът. Той добави: „Комисията не предвижда отлагане на срока, в който забраната да започне да се прилага, и не би се 
поколебала да образува производства за установяване на неизпълнение на задължения.“ 
Комисар Дали също съобщи, че експертите от инспекционната служба на Комисията — Хранителната и ветеринарна служба (ХВС), 
ще започнат да посещават държавите членки от 2012 г. 
Всяко решение за образуване на производство за установяване на неизпълнение на задължения ще се основава на резултатите от 
тези проверки. 
Цялата информация: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1216&format=HTML&aged=0&langua 
ge=BG&guiLanguage=en 
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Класиране на полуфинал за Награда EMPOWER 
44 проекта на млади предприемачи (до 35 г.) се класираха за полуфинала на най-големия конкурс за финансиране на стартиращи 
фирми в България – Награда EMPOWER за изключителни млади предприемачи. 
Наградният фонд от 200 000 лв. ще бъде разпределен между победителя, който ще получи 50 000 лв., и още пет бизнес идеи с 
награди от по 30 000 лв. Експерти, предприемачи и бизнес лидери селектираха полуфиналистите сред повече от 160 кандидатури. 
И тази година най-голям процент от всички подадени в конкурса бизнес планове са в областта на информационните и 
комуникационни технологии - 32%. Те са и най-високо оценени от експертите: над 40% от проектите, които продължават в 
полуфинала, са от областта на ИТ, а по 14 % са с профил „Култура, изкуство и образование” и „Медицина, здравеопазване и спорт”. 
11% пък са свързани с маркетинг, реклама и продажби. (*Статистиката е на база проекти, преминали първи кръг. Процентът се 
различава от 100 поради разлики в закръгляването.) 
82% от проектите, класирани за полуфинал, са за развиване на бизнес в София, следва Варна със 7%. Съотношението между 
успешни проекти, разработени от мъже и жени, е съответно 30:14. Позитивен факт е, че 89% от бизнес плановете, които 
продължават на полуфинал, са разработени от екипи. 
Мениджърът на Награда EMPOWER Станислав Сираков приветства кандидатите, които продължават напред в конкурса и подчерта, 
че плановете им показват сериозен потенциал за създаване и развиване на собствен бизнес. Това, което ще се търси на 
полуфинала е силна лична мотивация и инициативност, висока предприемаческа култура, иновативност, отговорност и дългосрочен 
ангажимент за развитие на бизнеса. Потвърждава се тенденцията в условия на криза да се търсят иновативни и нестандартни 
решения, с което си обяснявам големия брой подадени IT проекти, допълни той. 
В полуфинала кандидатите ще защитават лично своите идеи и планове за реализацията им. В края на октомври ще бъдат 
селектирани десетте финалисти, а победителите в надпреварата ще станат известни през ноември. 
 Източник: Огра, по материали от страницата на EMPOWER 

Работници ще получават пари за път до работа по европроект 
Стартира схемата "По-близо до работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Дирекциите “Бюро по труда” от цялата страна започват приемането на заявления от работодатели и новонаетите от тях лица, които 
желаят да се включат в Проект “По-близо до работа” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 
Целева група по проекта са новонаети лица, които работят в населено място различно от това, в което са регистрирани по настоящ 
адрес. Те трябва да отговарят на няколко условия: 
• трудовият договор да е сключен за срок не по-малък от 6 месеца; 
• работното място да не е отдалечено на повече от 80 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ 

адрес; 
• да не ползват средства на друго основание за същия разход; 
• да не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната; 
• трудовата им дейност да не е обичайно свързана с пътуване; 
• в рамките на 12 месеца, предхождащи датата на сключването на трудовия договор, да не са били наети на трудово 

правоотношение при същия работодател; 
• да не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите; 
• да не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на 
органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт; 

• да не са включвани и да не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със схема “По-близо до 
работа”. 

В Проекта могат да участват работодатели, които са наели лица за срок не по-кратък от 6 месеца на работни места, във всички 
сфери на икономиката. 
Целта на процедурата е да насърчи географската мобилност на работната сила посредством предоставяне на стимули за 
работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули 
за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома им. 
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период е в размер на 37 000 000 лв. 
 

Промени в законовата уредба на търговската несъстоятелност 
Проектът Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност се изпълнява от Министерство на 
правосъдието.Проектът е по оперативна програма „Административен капацитет” (www.opak.government.bg), съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.В изпълнение на дейност 1 от проекта екип юристи на изпълнителя – 
обединение между Адвокатско дружество „Събев и съдружници”, Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” и „Дегри 
Консултинг” ЕООД работи за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, като предлаганите 
промени са съсредоточени в уредбата на несъстоятелността. Работен вариант на законопроекта, както и информация за работата 
по неговото изготвяне може да намерите на интернет страниците на Адвокатско дружество „Събев и съдружници” - http://
www.sabevandpartners.com/htmls/bg/aboutus_news.htm и Адвокатско дружество „Калайджиев и Георгиев” - http://www.kgm-law.com/bg/
news/news/56/0/0// 
Източник: Огра 
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ЕК планира мащабна реформа в политиката на използване на еврофондовете 

Предстои опростяване и уеднаквяване на правилата за дейността на различните фондовe. 
Предвижда се две трети от фондовете да бъдат насочени към най-слабо развитите страни в ЕС, а останалата една трета да бъде 
разпределена между държавите в развитие и най-напредналите. Друга промяна цели да се вдигне равнището на националното 
финансиране на проектите, което би позволило работа в повече посоки. Предвижда се 20 на сто от фондовете да бъдат насочени в 
областта на възобновяемата енергия и пестенето на енергийни ресурси, а 60 на сто ще бъдат за развитието на иновации. 
Останалата част от средствата ще бъде насочена към развитието на други сектори, сред които и инфраструктурата. 
Общият бюджет на фондовете ще бъде повишен от 9 на 13 милиарда евро, обособява се Европейски фонд за солидарност. 
Съсредоточаването върху по-малко на брой инвестиционни приоритети, съответстващи на посочените цели, ще залегне в основата 
на новите договори за партньорство, за които държавите от ЕС ще се споразумяват с ЕК. Целта е поощряването на регионите, които 
постигат най-голям напредък по поставените цели. За да гарантира, че въздействието на инвестициите на ЕС, предназначени за 
растеж и заетост, не се подкопава от лоши макроикономически политики или от недостатъчен административен капацитет, 
комисията ще може да изиска преразглеждане на програми или дори да прекрати временно финансирането, ако не бъдат взети 
мерки за преодоляване на проблемите. 
Въздействието на фондовете ще бъде подсилено с опростяване и уеднаквяване на правилата за дейността на различните фондове, 
в това число за развитие на селските райони и за морско дело и рибарство. Един-единствен набор от правила за пет различни 
фонда, както и по-интегриран подход, ще гарантират, че различните фондове обслужват съгласувани цели и взаимно подсилват 
въздействието си, посочва ЕК. 
Комисията предлага въвеждането на общи правила за дейността на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско 
дело и рибарство. Очаква се този регламент да позволи по-добро съчетаване на фондовете за постигането на по-голямо 
въздействие на действията на ЕС. 
Представените предложения предстои да бъдат обсъдени в Съвета и в Европейския парламент, като се очаква да бъдат утвърдени 
до края на 2012 година. 
Едновременно с това ще продължат преговорите по многогодишната финансова рамка за целия бюджет на ЕС след 2013 година. 
Комисията вече предложи да отдели 336 млрд. евро за инструменти по политиката на сближаване за периода 2014 г. - 2020 година. 
Окончателно определените суми за всяка държава от ЕС ще бъдат ясни едва след окончателното приемане на представените 
предложения. 
 

Нов конкурс по фонд Хората решават! 
От днес можете да кандидатствате за новия, шести конкурс по фонд „Хората решават” на ФРГИ. Общият бюджет за безвъзмездната 
помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева. 
От днес можете да кандидатствате за новия, шести конкурс по фонд „Хората решават” на ФРГИ. Както много от вас вероятно знаят, 
идеята на фонда е да финансира инициативи, които решават конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното участие 
на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и иновативни методи за отговор на нуждите на определена общност, 
местното развитие и такива, които водят до постигане на практическа положителна промяна в живота на хората и повишаване на 
качеството на живот на цялата общност или отделни групи в неравностойно положение. 
За фондация “Работилница за граждански инициативи” процесът на развитие на общността означава хората от дадена географска 
общност или общност, основаваща се на общи интереси да поеме отговорността за постигане на промяна в своето развитие, без да 
разчитат на правителството, местните власти или някой друг да го направи вместо тях. Промените, които се търсят могат да бъдат в 
областта на местно развитие и повишаване на качеството на живот, подобряване на среда за живот, стъпки за ограничаване на 
престъпността и др. 
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева. Максималният размер на безвъзмездното 
финансиране на един проект е 5000 лева. 
Крайният срок за прием на предложения е 22 ноември 2011, 18:00 часа. 
 

Отпускат 1,3 млрд. лв. за земеделие догодина 
Над 1,3 млрд. лева ще получат земеделските производители през 2012 г. 838 130 243 лева от тях са европейски средства и 500 285 
904 лева са от националния бюджет. 
От бюджетните средства 384 145 904 лева са национални доплащания и 116 150 000 лева са държавни помощи, информират от 
земеделското министерство. 
Финансовата рамка за земеделието в бюджет 2012 г., която беше договорена между министъра на земеделието и храните д-р 
Мирослав Найденов и неправителствените организации от сектора на 14 септември, беше подписана днес от вицепремиера и 
министър на финансите Симеон Дянков, както и от Националната организация на зърнопроизводителите. 
В помощите за първи път са включени и средства за зеленчукопроизводство и овощарство, свиневъдство и птицевъдство. 
От националните доплащания 73 млн. лева са предвидени за тютюнопроизводителите, а 71 млн. лева - за животновъдство по 
схемата на глава животно. За национални доплащания на единица площ към директните плащания са предвидени 310 млн. лева. 
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Enterprise Europe Network става още по-международна мрежа  
За да помогне на повече МСП да се впишат в бързо развиващите се пазари, Мрежата Enterprise Europe Network се разшири от 2 на 4 
консорциума в Китай и отвори клон в Япония по-рано тази година. 
Комисията разширява мрежата и в южния Средиземноморски район с осем контактни точки в Тунис, дългогодишен партньор в Египет 
и клонове в Мароко, които скоро ще бъдат отворени. В Европа, Enterprise Europe Network Молдова се присъедини към 
мрежата през септември. 
За да разберете повече, моля посетете: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5429&lang=en&tpa_id=0&displayType=news 
 

В помощ на фирмите да спазят крайния срок за регистрация по REACH през 2013 
Всички фирми от ЕС, произвеждащи или внасящи химикали в количества от или над 100 тона годишно са длъжни да регистрират 
тези вещества в Европейската Агенция за химикали (ECHA) до 31 май 2013. За да напомни на индустрията за нейните задължения 
ECHA стартира кампанията „REACH 2-2013 – Действай сега!”. 
Повишаващата осведомеността кампания цели да промотира добри практики при изпълнение на задълженията и да публикува 
различни услуги и инструменти, които са на разположение на фирмите. ECHA планира също няколко събития, свързани с крайния 
срок по REACH през 2013. 
ECHA е разработила още промоционален уеб банер, който страните членки, индустриални асоциации и партньорите от Enterprise 
Europe Network могат да добавят на своите интернет страници, посветени на REACH. Този банер ще помогне за популяризиране на 
посланието „Действай сега” в целия ЕС. Освен това при кликване върху банера, потребителите ще бъдат директно пренасочвани към 
страниците на кампанията на ECHA „REACH 2-2013 – Действай сега!” 
За да разберете повече, моля посетете: 
http://echa.europa.eu/2013_en.asp 
 

Ще стартира нова услуга по медиация за търговски марки 
Офисът за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) е този, който регистрира търговска марка на Общността в ЕС. За да помогне 
на фирмите и отделните граждани да разрешат спорове, свързани с търговски марки и дизайн без да стигат до апелативен състав, 
офисът стартира нова услуга по медиация. Тя ще бъде на разположение от края на октомври 2011 и ще се извършва от екип обучени 
медиатори от персонала на OHIM. За да се класира за новата услуга, жалбата трябва вече да е била регистрирана (с платена 
редовна такса от 800 евро). Ако медиаторските срещи се провеждат в офиса на OHIM в Аликанте, Испания, допълнителна такса 
няма да бъде начислявана. 
За повече информация: 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1109/editorial.en.do 
 
В ъ з м о ж н о с т и  з а  ф и н а н с и р а н е  н а  у ч е н и  с  н о в а т о р с к и  и д е и 
Европейският съвет за научни изследвания (ERC) е възложил безвъзмездна помощ до 30 изследователи при финансиране на 
инициатива "Доказателство за концепция". Схемата е създадена да осигури мост за идеи от граничните изследвания, които биха 
могли да бъдат привлекателни на пазарите. Иновацията се извършва във фирми. Грант получателите имат възможността да пробват 
и да докажат иновативния потенциал на своите идеи. 

Новата покана за научни изследвания е открита с краен срок на 8 ноември 2011г. 

За повече информация:http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/erc_pr_2011_proof_of_concept_results.pdf 

Европейски информационен и иновационен център Враца 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Тел.: 092 660271, 660273  Факс: 092 626308 
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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.  


