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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 12, 2010 год. 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТO TERRATEC/ENERTEC 2011 
- ЛАЙПЦИГ 

Търговско-промишлена палата Враца Ви кани на международното изложение TERRATEC/ENERTEC 2011 и участие в 
двустранни бизнес срещи в рамките на изложението, които ще се проведат на 25 и 26 януари 2011г. в Лайпциг, Германия. 
Срещите се организират по проект BE2WEEN, съфинансиран от Европейската комисия. 
 BE2WEEN - Bridging Enterprises To Empower Environmental and Energy Networks -е инициатива, финансирана от програмата 
“Specific Actions - Matchmaking events”, която цели развитието на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и партньорства 
между компании от европейски страни. Нейната цел е да популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от 
Enterprises Europe Network, за да се улеснят бизнес споразуменията, технологичните и изследователските споразумения, чрез 
имплементирането на двустранни срещи - фокусирани върху околната среда, обработването на води, рециклиране, управление на 
отпадъците и възобновяеми енергийни източници. 
TERRATEC/ENERTEC 2011 е третото международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри 
сътрудничеството между предприятията и тяхното развитие на чуждите пазари.  
TERRATEC/ENERTEC 2011 ще се проведе от 25 до 27 януари 2011г. в Лайпциг. Специфичните за изложението сектори са:  
Децентрализирани технологии за пречистване на води, управление на водите и рециклиране  
-Технологии за измервания, контрол и анализ     -Опазване на почвите 
-Енергийни технологии (акцент върху децентрализирани решения) -Енергийни запаси 
-Енергийни услуги       -Възобновяема енергия (акцент върху биоенергията) 
TERRATEC/ENERTEC 2011 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ на изложението в 
Лайпциг, 25 и 26 януари 2011г. от 9:30 до 17:00 часа. Събитието предвижда участие на около 120 компании, идващи от поне 12 
европейски страни. Освен това може да се срещнете и с изложители, които представляват интерес за Вас. 
Безплатни са преводаческите услуги (включително тези за изготвяне на профила на фирмата), безплатни кафе паузи и интернет. 
Безплатен профил на фирмата както в каталога на цялото изложение, така и в каталога на проекта, покана за вечеря, организирана 
от партньорите по проекта. 
Участниците в събитието трябва да заплатят транспортните си разходи и разходите за хотел. Фирмите, заявили желание за участие, 
могат да резервират самолетните си билети и хотелите сами, а при желание, Търговско-промишлена палата Враца ще направи 
необходимите резервации след съгласуването им с компаниите. 
За повече информация, свързана със събитието: 
Enterprise Europe Network Враца—Тел: 092/660271; email: cci-vr@online.bg 
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Проект Единадесет - 2011 г. Европейската награда за проект за устойчиво настояще 
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) даде началото на второто издание на конкурса за проектиране и креативен 
дизайн на иновативни, устойчиви продукти, включително техните опаковки, със силно съобщение до гражданското общество. По-
конкретно, поканени са проектанти, които да се съсредоточат върху солидарността между поколенията в условията на застаряващо 
население. Обменът и ясния фокус върху крайните потребители ще дадат възможност за успешното създаване на иновативни, 
устойчиви и функционални продукти, дизайн. В същото време по този начин те ще допринесат за опазване на околната среда и 
подобряване на качеството на живот на хората в Европа. Най-добрият проект ще бъде определен през 2012/13, Европейската 
година на активно остаряване и солидарността между поколенията. 
За да научите повече за това как да участвате отидете на: http://www.eesc.europa.eu/design/about.html 
 

МСП и околната среда в Европейския съюз: ново проучване 
Комисията публикува проучване на МСП и околната среда в ЕС. В доклада се оценява въздействието върху околната среда от МСП 
в Европа и се прави анализ на административните тежести от екологичното законодателство на ЕС и възможностите на бизнеса за 
малки и средни предприятия с конкретни примери от 13 европейски страни. 
Изследването се предлага с уеб-базирани инструменти за подпомагане на създателите на политики в развиващите се малките и 
средни предприятия, и за подобряване на околната среда. Базата данни позволява на потребителя да се сравни въздействието 
върху околната среда на някои показатели от държавите-членки и в отделни промишлени сектори и видове на дружества.  
Повече информация, както и пряка връзка с проучването и с набор от инструменти можете да намерите на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4711 
 

Европейската комисия иска широкомащабно приемане на електронното фактуриране до 2020 
Европейската комисия поиска да прегледа електронното фактуриране, което да стане преобладаващият метод за фактуриране в 
Европа. Осигуряването на фактурните данни по електронен път и във формат, може да позволи на предприятията да се възползват 
от по-кратки срокове плащане, по-малко грешки, намаляване на печата и пощенски разходи. Най-важното е, че структурираните 
електронни фактури улесняват интеграцията на бизнес процесите от покупка на изплащане, което означава, че фактурите могат да 
бъдат изпратени, получени и обработени без ръчна намеса. В своето съобщение (COM (2010) 712) "усвояване на ползите от 
електронното фактуриране (einvoicing) за Европа ", Европейската комисия определя набор от конкретни действия, за да се 
възприемат електронните фактури в Европа по-лесно. В момента, обмена на електронните фактури, е често сложен и скъп, по-
специално в границите на МСП. В съобщението Комисията разглежда тези препятствия, които се допълва с решение на Комисията 
за създаване на европейски форум с много участници за електронно фактуриране. 
Повече информация за електронното фактуриране на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост " можете да намерите на 
сайта: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-invoicing/benefits/index_en.htm  
Повече информация за електронното фактуриране на Генерална дирекция "Вътрешен пазар” можете да намерите на сайта: 
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm  
 
План за действие на електронното правителство за безпрепятствен достъп до публичните услуги в целия ЕС 

Европейската комисия очерта амбициозна програма за работа на публичните органи с държавите-членки, чрез която да се разширят 
и подобрят услугите, които те предлагат чрез интернет. В близко бъдеще 
редица ключови публични услуги ще бъдат достъпни онлайн, така че 
предприемачите ще могат да създават и ръководят собствения си бизнес 
от всяка точка в рамките на ЕС, независимо от първоначалното си 
положение, и така че гражданите да могат по-лесно да учат, работят, 
пребивават и да се пенсионират навсякъде в ЕС. 
По-конкретно, новият план за действие на електронното правителство 
предвижда четиресет конкретни мерки през следващите пет години, с цел 
да се спомогне за прехода към ново поколение на отворени, гъвкави и 
непрекъснати услуги на електронното правителство на местно, 
регионално, национално и европейско равнище. Освен това, плана за 
действие цели извършването на услуги от дома, както е в другите страни 
членки на ЕС и да се открие начин, който да позволи на потребителите 
активно да извършват обществени услуги онлай, които да отговарят на 
техните нужди най-добре. 

Ето защо, той е основна част от цифровите технологии за Европа, който има за цел да увеличи използването на услугите на 
електронното правителство от страна на гражданите до 50%, а от страна на бизнеса до 80% до 2015 година. 
За повече информация за плана за действие  на електронното правителство 2011-2015  
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/index_en.htm  
Цифровите технологии за Европа: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
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Европейската комисия дава възможност на някои страни- членки да  
се придвижат напред в единното патентоване 

Европейската комисия неотдавна представи предложение за откриване на начин за "засилено сътрудничество", за създаване на 
единна патентна защита в ЕС. Такава единното патентно защита ще позволи на държавите-членки и по желание да се споразумеят 
за създаване на патент, валиден във всички страни-участнички, които могат да бъдат получени само с едно заявление. 
Получаването на патент в Европа в момента струва десет пъти повече от този в САЩ, заради националнат аратификация и 
разходите за превод. Тази ситуация обезсърчава научните изследвания, развитието и иновациите, и подкопава 
конкурентоспособността на Европа. Предложенията за единен патент на ЕС са в процес на обсъждане за повече от десетилетие. Но 
съществува и отпор в Съвета на езиковите правила. Комисията се опита да деблокира това през юни 2010 г с предложение за 
езиковите изисквания на ЕС за патентите. Но тъй като Министерският съвет на ЕС не е в състояние да приеме с единодушие 
изискванията за езиците, Комисията вече е направила предложение за откриване на пътя чрез "засилено сътрудничество ", за да се 
получи разрешение в тази област, в съответствие с Договора за ЕО.  
За повече информация за патентите: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm 

 
Проект за свободен достъп на инфраструктурата за научни изследвания в Европа 

Европейската комисия започна проект „Отворен достъп на инфраструктурата за изследвания в Европа"(OpenAIRE), чиято цел е да 
насърчава и подкрепя свободния електронен достъп до знанието, създадено от изследователите в рамките на безвъзмездни 
средства по линия на Седмата рамкова програма и на Европейския съвет за научни изследвания. 
С 4,17 милиона евро за финансиране, OpenAIRE има 38 партньора и се координира от Атинския университет в Гърция. Проектът ще 
осигури подкрепа на  изследователите и електронната инфраструктура да се справят с рецензирани статии. Той също така има за 
цел да установи сътрудничество с местните общности и да депозира достъп и управление на научноизследователската набори от 
данни. Проектът се осъществява в съответствие с целите на Digital Европа, които имат за цел да укрепят европейското 
изследователско пространство чрез обмен на знания и повишаване на конкурентоспособността в Европа. 
OpenAIRE сайт http://www.openaire.eu/index.php?lang=en 
 

Великобританскa IPO публикува доклад за движение на знания от университетите в икономиката 
В Обединеното кралство Службата за интелектуална собственост (UK IPO) публикува доклад, озаглавен "Движение на знания от 
базата на академичните изследвания към икономиката: използването и ефективността на официални и "меки IP адреси във 
Великобританските университети", която акцентира върху правата на интелектуална собственост Той установява, че университетите 
използват набор от твърди и меки IP адреси, които да се допълват взаимно в зависимост от размера и вида на университета. 
Докладът е независим, поръчан от Консултативния съвет за стратегии за политика на  интелектуална собственост (SABIP).  
Директен линк към доклада: http://www.ipo.gov.uk/ipresearch-flow-201010.pdf 

 

Нов уебсайт, посветен на мониторинга на появяващите се тенденции при обществените и хуманитарни науки в 
Европа (METRIS) 

Този сайт е стартиран от Европейската комисия, Генерална дирекция Научни изследваня. Услугата уеб METRIS е предназначена за 
подкрепа на Европейското изследователско пространтво (ERA), да събира информация за управлянието и състоянието на нещата 
на научните изследвания в областта на социално-икономическите и хуманитарните науки.Услугата е финансиран по 7-мата рамкова 
програма и се извършва чрез METRIS-мрежа от кореспонденти, които са разположени във всяка от 27-те участващи страни (22 
страни членки на ЕС и петте страни, свързани с Рамковата програма за изследвания на Европейския съюз).  
Директен линк към сайта METRIS: http://www.metrisnet.eu/metris/ 
 

Онлайн брошура за СЕ маркировката вече е достъпна 
От 1993 г., маркировката с този етикет дава възможност за икономическо 
опериране и достъп до целия Европейски пазар, в което се включват 27-те 
страни от Европейския съюз, както и Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. 
Чрез поставянето на маркировката на своите продукти, те показват 
съответствието на продукта с необходимото законодателство и за да се 
избегне изискването за получаване на индивидуални одобрения от всяка от 
30-те националните органи, като по този начин ще се намалят разходите и 
административната тежест. В брошурата са обяснени шестте стъпки за CE 
маркировката. 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-marketgoods/cemarking/downloads/
further_information_en.pdf 
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Стартира седмият Национален конкурс за иновативно предприятие на годината  
Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма и Мисията на Световната банка в България организират седмия Национален конкурс за 
иновативно предприятие на годината 2010.  
Целта на конкурса е да покаже успешен български бизнес модел и да привлече вниманието на широката общественост върху 
постиженията на българските предприятия в областта на иновациите и новите технологии.  
В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската икономика.  
Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително 
усъвършенствани продукти/услуги и/или процеси.  
На първия етап от конкурса се номинират кандидати за участие. Номинирани могат да бъдат всички активни фирми, които имат 
успешно внедрена иновация за последните три години.  
На следващия етап от конкурса кандидатите попълват карта за участие, в която описват иновативния си продукт/услуга/процес.  
Кандидатурите ще бъдат оценени от експертна комисия. Кандидати, получили най-висок резултат в групите „микро и малки 
предприятия” и „средни и големи предприятия”, ще бъдат посетени от експерти от Фондация „Приложни изследвания и комуникации”. 
Финалният етап е разглеждане на 
номинациите от жури, съставено от 
представители на министерства, научни и 
нестопански организации, Мисията на 
Световната банка и други. 
Наградите ще бъдат връчени по време на 
седмия Национален иновационен форум на 
1 март 2011 г. Информация за предишните 
конкурси може да бъде намерена тук.  
Участието в конкурса е отворено до 
30.01.2011 г. . 
За повече информация: 
Теодора Георгиева 
teodora.georgieva@online.bg 
Деница Маринова 
denitsa.marinova@online.bg 
тел.: 02. 973 3000 

ЕК поиска подобряване на безопасността в химическите заводи в Европа 
Европейската комисия представи проект на законодателен текст за по-строги правила за контрол над опасностите от големи аварии, 
свързани с химикали. Преразглеждането на т.нар. Директива „Севезо ІІ" ще приведе законодателството в съответствие с промените 
в нормите за химикалите в ЕС и ще изясни и актуализира други разпоредби, предава Рапид. 
Директивата „Севезо ІІ" цели да предотврати аварии, които включват големи количества опасни вещества и се отнася до около 10 
000 индустриални предприятия в ЕС. Съществува стъпаловиден подход към равнището на контрол, като по-големите количества 
химикали подлежат на по-строги разпоредби. 
Според директивата операторите на предприятия, в които са налице опасни вещества, трябва да съобщават за своите дейности и да 
установят политика за предотвратяване на големи аварии. Операторите на предприятия от „първа група" трябва също да подготвят 
доклад за безопасността и да въведат система за управление на безопасността и вътрешен авариен план. Публичните власти също 
са задължени да подготвят външни аварийни планове и информация за обществеността относно мерките за безопасност при 
предприятията от „първа група", за „ефекта на доминото", за планиране на използването на земята, за докладване на големи аварии 
и за инспектиране. 
Новите мерки включва въвеждане на по-строги стандарти за инспектиране и подобряване на нивото и качеството на информацията, 
предоставяна на обществеността в случай на авария. Настоящата директива следва да се прилага от 1 юни 2015 година. 
Преразглеждането е породено от приемането на разпоредби за привеждането в съответствие на системата за класификация на ЕС с 
Глобалната хармонизирана система на ООН. То ще гарантира, че едни и същи опасности се описват и обозначават по един и същ 
начин в цял свят. 
Сред останалите важни промени в предложението фигурират по-стриктни разпоредби по отношение на публичния достъп до 
информация относно безопасността, участието във взимането на решения и достъпа до правосъдие, както и подобрени начини за 
събиране, управление, предоставяне и споделяне на информация. 
Предложението също въвежда по-строги стандарти за инспектиране на инсталации с цел да се гарантира сполучливото изпълнение 
и прилагане на разпоредбите за безопасност. 
Предлаганата нова директива следва процедура на преразглеждане, която включваше консултация със заинтересованите страни и 
различни проучвания относно ефикасността на съществуващите разпоредби и въздействието на възможните варианти за 
подобрение. 
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ЕК одобри „договорни отношения“ в млечния сектор 
Европейската комисия прие предложение за „договорни отношения в млечния сектор". Предложението има за цел да засили 
позицията на производителите на мляко и млечни продукти по снабдителната верига и да подготви сектора за устойчиво бъдеще, 
ориентирано в по-голяма степен към пазара, предава Рапид. 
Предвиждат се писмени договори между млекопроизводителите и преработвателите, възможност за колективно договаряне на 
условията на договорите посредством организациите на производители, както и специфични правила на ЕС за междуотрасловите 
организации и мерки за повишаване на прозрачността на пазара. Предлага се мерките да бъдат валидни до 2020 г., с две междинни 
преразглеждания. 
Постигането на целта за засилване на тежестта при договаряне на млекопроизводителите, като същевременно се запазва 
конкуренцията, следва да се гарантира чрез наличието на подходящи ограничения на количествата, които са предмет на колективно 
договаряне, и чрез други специфични защитни мерки. 
Комисията прие и доклад за пазара на мляко и млечни продукти в контекста на постепенното премахване на квотната система за 
млякото. 
Дачиан Чолош, комисар на ЕС по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, заяви: „Тези промени са 
важни, за да се помогне на сектора да се подготви за „меко кацане" след отпадането на квотите през 2015 г." 
Държавите-членки могат да направят задължително използването на договори на своята територия. Предвид специфичния характер 
на кооперациите, те не са длъжни да имат договори, ако уставът им съдържа елементи с подобно действие. 
Наличието на подходящи ограничения на количествата, които са предмет на колективно договаряне, ще осигури равнопоставеност 
между селскостопанските производители и големите мандри, като същевременно ще поддържа адекватна конкуренция в 
снабдяването със сурово мляко. Тези ограничения на количествата се определят на 3,5 % от общото производство в ЕС и 33 % от 
националното производство, като са предвидени и определени гаранции и условия, чрез които да се избегне сериозно накърняване 
на интересите по-специално на МСП. 
В предложението се предвиждат и специфични правила на ЕС за междуотрасловите организации, които обхващат всички части от 
веригата. Тези организации могат евентуално да играят полезна роля в научните изследвания, подобряването на качеството и 
насърчаването и разпространението на добри практики в методите на производство и преработка. Те допринасят за разширяване на 
познанията и прозрачността в сектора. Освен това се осигурява по-редовна информация за доставените обеми сурово мляко с цел 
по-добро познаване на производството и проследяване на развитието на пазара. 
Предлага се тези мерки да останат в сила до 2020 г., като бъдат преразгледани през 2014 г. и 2018 г. Този срок следва да е 
достатъчен за адаптиране на млекопроизводителите към ситуацията след отпадането на квотите за мляко и за това те да подобрят 
своята организация в една по-силно ориентирана към пазара обстановка. 
Мерките произтичат от препоръките на експертната група на високо равнище за млякото (ГВР), утвърдени в заключенията на 
председателството на Съвета от 27 септември 2010 г. 
Комисията прие и отделен доклад за ситуацията на пазара на мляко и млечни продукти и съответните условия за постепенно 
премахване на квотната система за млякото. Като се има предвид, че само три държави-членки (Дания, Нидерландия и Кипър) са 
произвели количества, надхвърлящи квотата им за 2009/2010 г., а цените на млечните квоти в момента имат много ниска стойност, 
докладът заключава, че в преобладаващата част от държавите-членки предстои „меко кацане". 
При тези обстоятелства изводът в него е, че не се налага преразглеждане на решенията във връзка с прегледа на състоянието на 
ОСП по отношение на постепенното увеличаване на квотите и края на квотната система на 1 април 2015 г. 
Като допълнителна защитна мярка в доклада се посочва, че в изключителни случаи и когато съществуващите мерки на политиката 
са недостатъчни, Комисията може да обмисли механизъм за компенсиране на млекопроизводителите за намаляването на 
доставките с цел да се избегне сериозен дисбаланс на пазара.  
Източник: Портал Европа 
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