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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 4, 2010 год. 

Устойчиво потребление и производство: наръчник за това как да се оцени 
въздействието на продуктите върху околната среда  

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник стартира официално ръководство за политиците и бизнеса относно това как 
да се оцени въздействието на продуктите върху околната среда. Ръководството е част от стремежа на Комисията за насърчаване на 
по-устойчиви модели на потребление и производство и за намаляване тяхното отражение върху околната среда в Европа. Продукти-
те, които купуваме и използваме всеки ден допринасят за нашия комфорт и благополучие. Въпреки това, те също така допринасят за 
екологични проблеми като изменението на климата, замърсяването на въздуха и водата и изчерпването на природните ресурси. 
Бизнесът все повече се обръща към мисълта за жизнения цикъл  и оценката на жизнения цикъл за подобряване на екологичния про-
фил на своите продукти и вериги на доставки, за да получи конкурентно предимство. Държавните органи също ги използват, за да 
оценят различните възможни политики и мерки за подкрепа и насърчаване на екологични продукти, като например екоетикети, еко-
дизайн, зелени обществени поръчки и по-добро управление на отпадъците. 
Този подход разглежда широк спектър от въздействие по време на живота на даден продукт, като се започне с добива на природни 
ресурси, мине се през производство, разпространение и употреба, и се стигне до повторна употреба, рециклиране и обезвреждане 
на останалите отпадъци. Маждународният справочник Life Cycle Data System (ILCD) дава подробни указания за това как да направи 
оценка на жизнения цикъл за количествено определяне на емисиите, потребяваните ресурси и натиска върху околната среда и чо-
вешкото здраве, които могат да бъдат приписани на даден продукт. Той е разработен от Съвместния изследователски център на 
Европейската комисия в сътрудничество с Генерална дирекция "Околна среда". ILCD Наръчникът е в съответствие с международни-
те стандарти и е създаден след поредица от широки обществени консултации и консултации със заинтересованите страни. 
Мисълта за жизнения цикъл и оценката на жизнения цикъл вече играят ключова роля в политиките на ЕС в области като интегрира-
ната продуктова политика,  устойчиво производство и потребление и плана за действие за устойчива индустриална политика и зако-
нодателството относно отпадъците и ще продължи да бъде основен фактор при вземането на решения в бъдеще. 
 
За допълнителна информация и да изтеглите ръководството, моля, преминете към http://lct.jrc.ec.europa.eu 
Интегрирана политика за продуктите 
http://ec.europa.eu/environment/ipp 
Устойчиво потребление и производство и План за действие за устойчива промишлена политика  
 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
Рамковата директива за отпадъците http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm 
Връзка към изследването: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/restructuring_aid_study.pdf 
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45000 микро-кредити за безработни и дребни предприемачи 
Министрите на заетостта и социалните въпроси в ЕС наскоро постигнаха съгласие за създаване на нов инструмент за предоставяне 
заеми на хора, които са загубили своята работа и искат да започнат или да продължат да развиват собствен малък бизнес. Инициа-
тивата е част от стратегията на ЕС за справяне с кризата и е насочена главно към хора, които изпитват трудности при получаването 
на кредити заради икономическата криза и настоящата липса на предлагане на кредити. Тези, на които ще се помогне в рамките на 
инициативата, ще могат да се възползват от наставничество, обучение и тренировки, както и помощ при подготовката на бизнес 
план, в тясно сътрудничество със съществуващия Европейски социален фонд. 
Първоначалният бюджет е € 100 милиона, но се очаква да достигне € 500 милиона със съдействието на международни финансови 
институции като Групата на ЕИБ. Това ще позволи отпускането на около 45000 заеми за период от осем години. В допълнение, въз-
можността за същите тези хора да се възползват от отстъпки по лихвения процент по линия на Европейския социален фонд ще ги 
улесни при стартирането на нов бизнес. 
Под микрокредитиране според този инструмент се разбира заем под € 25,000. Той е специално предназначен за микро-предприятия 
с по-малко от 10 души (91% от европейските предприятия) и безработни или неактивни хора, които искат да станат самостоятелно 
заети, но нямат достъп до традиционните банкови услуги. 99% от новосъздадените предприятия в Европа са микро-и малки предпри-
ятия, като една трета от тях са стартирани от хора, които са безработни.  
Предложение за европейски механизъм за микрофинансиране и придружаващ документ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes 
Сайт на Европейската комисия за социалното въздействие на кризата 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736 
Линк към съобщението на Европейската комисия "Споделен ангажимент за трудова заетост" 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes 
 

Стартира SME Helpdesk за стандартизация 
Европейският комитет по стандартизация (CEN) и Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) наскоро 
стартираха SME Helpdesk, който ще предоставя консултации и информация на европейските малки и средни предприятия (МСП) по 
въпроси, свързани със стандартизацията. 
Задачата на SME Helpdesk ще бъде да осигури на европейските МСП знанието и бизнес инструментите, които са необходими за дос-
тъп до Европейската система за стандартизация на CEN и CENELEC, посредством: 
•безплатна информация с връзки към брошури и презентации; 
•професионални съвети чрез консултации със съответни експерти по е-мейл; 
проучване за други подпомагащи мерки, вкл. обучения и менторинг, които да  помогнат на МСП, желаещи да разберат повече и да 
дадат своя принос за Европейската стандартизация. 
SME Helpdesk ще предоставя също и набор от практически обучителни инструменти в уеб формат и обучителни семинари. 
Услугите, предоставяни от SME Helpdesk, са безплатни и се предлагат онлайн или по телефона. 
За повече информация: http://www.cen.eu/go/sme 
 

Официалният сайт на Седмицата на МСП 2010 е вече онлайн на 21 официални езика 
Вярваме, че Enterprise Europe Network ще бъде активен участник във второто издание на седмицата на МСП. През сайта, партньори-
те в мрежата може да регистрират събития, използвайки онлайн форма на своя език. След като събитието е регистрирано и одобре-
но от националния координатор, партньорите в мрежата ще могат да получат достъп до частни страница и да изтеглят лога, банери, 
плакати, листовки и други рекламни материали на всеки от 21 езика на ЕС. 
Когато се регистрира дадено събитие, моля, не забравяйте да се посочи "Enterprise Europe Network" в полето "Организатор" под заг-
лавието "Вид организатор и партньор". http://ec.europa.eu/sme-week 
 

Трябва ли да се предоставя помощ на предприятия в затруднение? 
•Целта на настоящото изследване е да анализира случаи на големи и средни европейски фирми, които са имали финансови зат-
руднения, както и да информира Европейската комисия за това, което може да се случи на един посредник, който търси одобрение 
за помощ за преструктуриране, при липса на такива помощи. Това е така наречения "съпоставителния сценарий" за получаване на 
държавна помощ. 
•Тези случаи отразяват изискването на Комисията, че държавната помощ трябва да бъде строго контролирана и трябва да се допус-
ка само в случаи, когато може да се докаже, че тя не действа срещу интересите на Общността. От една страна, държавната помощ 
може да помогне да се поправят пазарните неуспехи и да се намалят неравенствата, а от друга страна, тя води до разходи чрез 
свързаните с нея данъци и потенциалното нарушаване на конкуренцията. Досега имаше политическа презумпция, че предоставянето 
на помощ за преструктуриране запазва "значителна част от работните места и дейности, които иначе изчезват", но липсват конкрет-
ни доказателства или количествено определяне на тези ефекти. 
•Линк към проучването 
•http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/restructuring_aid_study.pdf 
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Стартира обновеният портал за малкия бизнес 
Европейският портал за малкия бизнес (бившият Европейски портал за МСП), управляван от Генерална дирекция "Предприятия и 
промишленост” на Европейската комисия, е с нов облик. 
След задълбочена оценка на нуждите на потребителите, навигацията, структурата и графиката на портала са напълно преработени 
и така новият портал е още по-добре насочен към малките и средни предприятия и организациите, които работят с тях. Порталът е 
създаден преди три години да предоставя на потребителите лесен достъп в он-лайн лабиринта до цялата информация относно МСП 
на интернет страницата Europa, независимо от генералната дирекция или служба, която отговаря за страницата. Многоезичният пор-
тал предоставя на потребителите практическа информация за финансовите възможности, партньорските мрежи, как да завладеят 
пазарите в ЕС и трети страни, както и актуализации в политиките, полезни инструменти и статистически данни. По този начин тя 
представлява един от начините, по които Комисията прилага Акта за малкия бизнес (SBA), с "мислене първо за малките!" 
Една нова функция на портала е историята „успех на месеца”, което дава на потребителите поглед върху това как малките предприя-
тия в Европа са направили своя бизнес процъфтяващ, благодарение на подкрепата на ЕС. Първата история на успеха, която ще 
бъде разгледана се отнася до участието на членовете на Enterprise Europe Network! 
Важната ролята на портала за малкия бизнес е била призната в новия URL http://ec.europa.eu/small-business 
 

PATQUAL: ново проучване на качеството на европейската патентна система 
Европейската комисия, Генерална дирекция "Вътрешен пазар и услуги" започна проучване, което има за цел да събира доказателст-
ва за качеството на европейската патентна система през погледа на нейните потребители. Прякото участие на европейски компании, 
университети и изследователски организации при оценката на силните и слабите страни на европейската патентна система предс-
тавлява основен стълб за подходяща и балансирана оценка на бъдещето въздействие на един пакет от реформи. Този принос е от 
основно значение за постигането на високо качество на патентна система след създаването на Европейския съюз за патентите и на 
Патентния съд на Европейския съюз. PATQUAL проучването на качеството на европейската патентна система се базира на уеб плат-
форма и ще бъде проведено от научноизследователска група към ПР финансов институт, център за изследване на общественото 
мнение в Политехниката на Торино, Италия. 
Европейските компании, които проявяват интерес към проучването може да получат достъп до интернет платформата, като изпратят 
e-мейл на следния адрес: patqual@ipfinance-institute.com 
Консултацията ще остане отворена до 30 април 2010 година. 
Уебсайта на ПР финансов институт http://www.ipfinance-institute.com/ 
 

Университетско проучване за оценка на Европа 
Експертната група за оценка на университетски изследвания (AUBR експертна група) на Генерална дирекция "Изследвания”, проведе 
проучване, което има за цел да подпомогне развитието на многостранни методологии за улесняване на оценката на базирани в уни-
верситетите изследвания. Експертната група AUBR установи, че оценката на университетските изследвания в момента се затрудня-
ва от липсата на надеждни, сравними и изчерпателни данни. Този дефицит пречи на постигането на основната цел за подобряване 
на качеството на университетските изследвания в целия Европейски съюз. 
Експертната група представи списък с препоръки относно създаването на "Европейска обсерватория за оценка на университетските 
научни изследвания" за идентифициране и приоритизиране изискванията за данни на Европейската научноизследователска рамка за 
оценка, както и за по-нататъшно разработване и разпространение на насоки, основани на принципите в доклада; инвестиране в раз-
витието на обща информационна инфраструктура за събиране на съответната информация, която да се  поддържа, анализира и 
разпространява в целия ЕС; създаване на многоизмерна таблица за оценяване на изследванията и разработване на финансов мо-
дел, който да покрива разходи за университетски изследвания, включително разходите за тяхната оценка.  
Проучването е достъпно на 
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/assessing-europeuniversity-based-research_en.pdf 
 

Комисията започва допитване относно функционирането на устава на Европейското дружество  
Уставът на Европейското дружество дава възможност на дружествата, осъществяващи дейност в повече от една държава-членка, да 
преструктурират трансграничните си дейности в рамките на общ европейски „етикет“. Това им позволява да функционират в условия-
та на стабилна законодателна рамка, както и да намалят вътрешните разходи, свързани с извършването на дейности в различни 
държави, което ги прави по-конкурентоспособни на вътрешния пазар. В някои държави-членки Европейското дружество се радва на 
голям успех, докато в други все още не може да придобие популярност. За да се установи дали са необходими промени с оглед по-
добряване на функционирането на устава на Европейското дружество, Европейската комисия започна обществено допитване. За да 
изготви доклада въз основа на достоверни данни, през декември 2008 г. Комисията направи външно проучване, но без да се търси 
мнението на заинтересованите страни. Отговорите ще бъдат взети предвид в предстоящия доклад на Комисията относно Европейс-
кото дружество, като освен това на 26 май 2010 г. е предвидена и конференция на високо равнище. Срокът за представяне на отго-
вори по допитването е 23 май 2010 г. 
За да участвате в консултациите, въпросникът, заедно с допълнителна информация относно SE, е на разположение на: http://
ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm 

Това би могло да бъде една прекрасна възможност за вас да организирате бизнес група с дружества или заинтересовани страни! 
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Нова публична консултация относно осем потенциални вещества, предизвикващи сериозно безпокойство 
След предложение от три държави членки на ЕС - Дания, Франция и Германия, Европейската агенция по химикали (ECHA) наскоро 
публикува обществено допитване за определяне на осем химикала като вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) и 
възможните кандидати за лиценз. Заинтересованите страни са поканени да коментират осемте предложения до 22 април 2010 годи-
на. Коментарите следва да се съсредоточат предимно върху опасните свойства, които характеризират химичните вещества като 
SVHCs. Освен това, заинтересованите страни могат да предоставят коментари и допълнителна информация за употребата, изхвър-
лянето, както и наличието на по-безопасни алтернативни вещества или техники. Те трябва да са наясно, че тези въпроси основно ще 
бъдат разглеждани на следващия етап от процеса (т.е. избор на веществата, които ще бъдат разрешени), който включва нов кръг от 
консултации.  
Комисия от държави-членки ще направи преглед на тези коментари, когато търси споразумение за определяне като SVHC преди 
ECHA да включи тези вещества в списъка с кандидати, от които ще се избират веществата за разрешение. Веществата, които фигу-
рират в списъка на разрешените може, след преходен период, да се използват само след специфични разрешение. 
Вече има 29 вещества, включени в списъка на кандидатите. Включване в този списък означава нови изисквания за информация за 
доставчици на препарати и изделия, съдържащи тези вещества. Всичките осем вещества са предложени, поради сериозното въз-
действие, което биха могли да окажат върху здравето на хората. Те са канцерогенни, мутагенни и / или токсични за репродукция. 
За да участвате в общественото обсъждане отидете на: 
http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp 
Допълнителна информация може да намерите на 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_en.asp 
 

Доклад показва, че Европа се нуждае от повече иновации 
Повечето държави от ЕС значително подобряват иновациите си от 2008 година насам. Икономическата криза донякъде ограничи 
този прогрес, показват данните от Европейското иновационно табло (EIS), системата на Европейската комисия, която следи научно-
техническото развитие на общността. 
Данните показват, че от кризата най-сериозно пострадаха държавите, в които нивата на иновациите са ниски. Докладът обаче показ-
ва и нещо по-притеснително - в областта на иновациите общността изостава от САЩ, въпреки че е явен лидер пред развиващите се 
икономики като Бразилия, Русия, Индия и Китай. В документа се отбелязва и бързото внедряване на иновации в китайската икономи-
ка. 
В EIS 2009 са включени 29 индикатора, групирани в три категории - възможности, фирмена активност и производителност. С помощ-
та на тези критерии се сравнява постигнатото в 27-те страни от общността, както и в Турция, Хърватия и Сърбия, Исландия, Норве-
гия и Швейцария. 
На базата на тези критерии са изработени четири групи за страните от ЕС: 
• Дания, Финландия, Германия, Швеция и Великобритания са безспсорни иновационни лидери в ЕС. Германия и Финландия по-бързо 
внедряват новите технологии, докато при Дания и Великобритания има известно забавяне; 
• Австрия, Белгия, Кипър, Естония, Франция, Ейре, Люксембург, Холандия и Словения са иновационните преследвачи. От 2008 годи-
на Кипър, Естония и Словения прогресираха и се присъединиха към тази група; 
• Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Малта, Полша, Португалия, Словакия и Испания са умерени иноватори. 
• България, Латвия, Румъния са догонващите страни в ЕС. Иновациите в тези икономики са далеч под средното за ЕС. Все пак в пос-
ледно време тези държави успяват да намалят разликите, като България и Румъния отчитат доста бързо внедряване на иновациите 
през 2009 година; 
Целият доклад е достъпен на: http://www.proinno-europe.eu/node/24173  
 

ERA-NET MARTEC стартира покана за представяне на предложения 
Покана за представяне на предложения стартираха партньорски институции от осем европейски страни, част от  консорциума ERA-
NET MARTEC. MARTEC е партньорство на 19 европейски министерства и финансиращи организации, отговорни за насърчаване на 
ИТР в морските технологии от 15 страни. 
Поканата е отворена за предложения в рамките на следните научни области: корабостроене, корабни и пристанищни операция, обо-
рудване и услуги, морски, вътрешен воден и интермодален транспорт, офшорната индустрия / офшорните технологии, офшорни 
структури за производство на възобновяема енергия, полярните технология, риболов / аквакултури. 
Допълнителни теми, като сигурност и безопасност, въздействието върху околната среда, човешкият фактор (включително обучител-
ни аспекти, образование, подобряване на условията на труд, правото на интелектуална собственост), може да бъдат включени в 
няколко приоритетни области. Краен срок за представяне на предложения - 31 май 2010 година.  
ERA-NET MARTEC сайт http://www.martec-era.net/opencall/ 
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Фирмите са поканени да кандидатстват за финансиране по Марко Поло   
Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации е публикувала 4-тата обява за предложения за създаване и подобря-
ване на услугите по товарен транспорт в рамките втората програма Марко Поло. Основната цел на тази програма е  да помогне 
на фирмите да въведат услуги, които преместват товара от пътя към по-екологично чисти модели на транспорт като морски, железо-
пътен и вътрешен воден транспорт. Най-добрите проекти в процеса на оценка ще получат договори за грант за период от пет години. 
Но само проектите, които могат да демонстрират осъществими товарни транспортни услуги – т.е. проекти, които могат да оцелеят на 
пазара дори след като спрат да получават европейско финансиране – имат шанс да получат грант.    
Тази обява е отворена за кандидатури по пет вида дейности:    
• Дейности по смяна на модела на транспорт от сухопътен към морски, железопътен, вътрешен воден или комбинация от тези транс-
портни модели;    
• Високоиновативни дейности-катализатори, които имат за цел преодоляването на структурните пазарни бариери пред европейския 
товарен транспорт;    
• Дейности по морски автомагистрали, които преместват товара от пътя към морския транспорт на къси разстояния или комбинация 
от морски товарен транспорт и други модели на транспорт, предлагащи много големи обеми, високочестотна интермодална морска 
транспортна услуга и преференциално промотиращи използването на най-благоприятните за околната среда транспортни модели 
като вътрешен воден транспорт и ЖП транспорт за вътрешен товарен транспорт и интегрирани услуги врата-до-врата.   
• Дейности по избягване на трафика, които интегрират транспорта в производствената логистика, намалявайки предлагането на това-
рен сухопътен транспорт с директно влияние върху емисиите;    
• Общи обучителни дейности, които ще стимулират подобряване на сътрудничеството и обмена на ноу-хау между различните участ-
ници в сектора на товарната логистика.   
Бюджетът за обявата през 2010 е 64 милиона евро. Интензитетът на финансирането ще е същият както през миналата година, т.е. 2 
милиона евро за 500 тон-километра товари преместени от пътя. Тази година фирмите ще могат да кандидатстват самостоятелно за 
грант по Марко Поло, като праговете за допустимост сега са намалени в сравнение с предишни години, като по този начин се улесня-
ва участието на по-малки предприятия. Процедурата като цяло е опростена и по-бърза по отношение на времето от подаване на 
предложението до момента на подписване на грантовото споразумение.   
Пълният текст на поканата, както и информация за това как да кандидатствате, може да намерите на уебсайта на програма Марко 
Поло: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2010_en.htm 
 

Отворена е нова процедура за стартиращи иновативни предприятия по ОП Конкурентоспособност  
На 29 март 2010 г. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни-
те предприятия - Междинно звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за подбор на 
проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване  
BG161PO003-1.1.03 "Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, проце-
си и услуги". 
Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-1.1.03 "Развитие на старти-
ращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги" е без определен срок за кан-
дидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 19 558 300 лева. За финансиране по нея се одобряват тези 
проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 70% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават 
финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства по процедурата.. 
 
Обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. 
 
Пълният пакет документи и Насоки за кандидатстване по процедурата са публикувани на Интернет страницата на Управляващия 
орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на ИАНМСП - Междинно звено по приоритетни 
оси 1 и 2 на Оперативната програма www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща и специализирана информа-
ция за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg. 
 
Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насър-
чаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, 
София, Стара Загора и Велико Търново.  
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Стартира Интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони  
От 30 март 2010 г. официално заработи Интернет страницата на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 
www.prsr.government.bg . 
Порталът е достъпен през официалния сайт на МЗХ www.mzh.government.bg. Новият портал е разработен и ще се администрира със 
средства по линия на Техническата помощ по ПРСР. 
Създаването на специализиран портал на Програмата за развитие на селските райони е продиктувано от необходимостта за предос-
тавяне на изчерпателна и актуална информация за възможностите и изискванията към кандидатите за получаване на европейско 
финансиране. 
С цел по-добра информираност на обществеността и прозрачност на работата на администрацията ще бъдат публикувани всички 
проекти на наредби, публикувани наредби, предстоящите промени в законодателството и всички документи, регламентиращи усло-
вията и реда за предоставяне на финансовата помощ по четирите оси на Програмата. 
На страницата ще бъдат публикувани и последните новини около прилагането на ПРСР, степента на усвояване на средствата, стъп-
ките при кандидатстване и най-често допусканите грешки от бенефициентите, както и различни анализи, оценки, доклади, указания и 
правила за работа. 
Чрез формата за обратна връзка директно на сайта или чрез e-mail адреса: rdd@mzh.government.bg гражданите ще могат да отпра-
вят конкретни въпроси и да получат отговор от експертите на Дирекция "Развитие на селските райони" в МЗХ. 
 

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. се подновява от м.Юни  
От м.Юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-
2013 г. 
До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112 "Създаване 
на стопанства на млади фермери" от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по 
график, който беше утвърден вчера от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция "Развитие на селските райони" в Ми-
нистерство на земеделието и храните. 
По мерки 121 "Модернизиране на земеделските стопанства", 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски 
продукти", 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микроп-
редприятия", с проекти от юни ще може да се кандидатства и за инвестиции, за които е договорено финансиране по 
линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ). 
Към бюджета на Програмата за развитие на селските райони са предвидени допълнително 33.15 млн. евро за 2009 и 
2010 г. от Eвропейския план за икономическо възстановяване, към които има и 3.68 млн. евро съфинансиране от 
българска страна.  
Средствата по линия на ЕПИВ в размер общо на 36.83 млн. евро могат да се изразходват за инвестиции в следните 
направления: 
Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските 
стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.; 
Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграж-
дане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други 
възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия); 
Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми. 
От стартирането на Програмата за развитие на селските райони до момента, общо по всички мерки за прилагането й 
са изплатени 810 млн. лв. европейско и национално финансиране. В тази сума влизат и изплатени средства по мерки-
те за агроекология и необлагодетелстваните райони за последните две години. 

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.  


