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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца Брой 07, 2009 год. 

Пътна карта за подпомагане на европейската селскостопанска и хранително-вкусова промишленост 
Заместник-председателят на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген и комисарите Мариан Фишер Бойл и Меглена Кунева обсъдиха с Групата на 
високо равнище по въпросите за конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост изпълнението на препоръки-
те на Групата, публикувани на 17 март 2009г. На срещата, проведена на 6 юли, бе договорено създаването на Пътна карта на ключови инициативи, 
която ангажира Европейската комисия, участващите държави-членки и заинтересованите страни да осъществят в близко бъдеще, координирани 
действия, като например: 
• подобряване на прозрачността при определянето на цените и договорните условия по веригата за доставка на храни; 
• създаване на механизъм за наблюдение за фалшификации на пазара; 
• SWOT анализ (силни страни, слаби страни, възможности и заплахи), за изготвяне оценка на мястото на европейската селскостопанска и храни-

телно-вкусова промишленост на глобалния пазар; 
• опростяване на административните процедури, особено за малките и средни предприятия, за участие 

в изследователски програми за финансиране; 
• изграждане на социален диалог в селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост; 
• стартиране на проучване относно ефекта, който оказват собствените марки на търговците на дребно 

върху конкурентоспособността на селскостопанската и хранително-вкусовата промишленост, по-
специално на МСП; 

• насърчаване на наличните инструменти за МСП, като например Enterprise Europe Network. 
Препоръката и свързаният с тях доклад, както и Пътната карта са достъпни на: http://ec.europa.eu/
enterprise/sectors/food/competitiveness/high-level-group/documentation/index_en.htm 
 

Наръчник за обучение в МСП 
Европейската комисия наскоро публикува Наръчник за обучение в малките и средни предприятия, който има за цел да илюстрира как ежедневните 
предизвикателства и задачи в контекста на обучението и развитието на умения могат да бъдат успешно посрещнати от МСП.   Статистиката показ-
ва, че продължаващото обучение и квалификация са по-малко достъпни за служителите, работещи в малки и средни предприятия, отколкото за 
тези в големите компании. Въпреки това, продължаващото обучение и обучението през целия живот (както за работници, така и за управленски 
персонал) се разглеждат като ключов елемент за конкурентоспособност на фона на глобализацията. 
Изграден върху добри и успешни практики от цяла Европа, наръчникът е написан за ключови участници, ангажирани в МСП обучението: собствени-
ци, управляващи, преподаватели, представители на служителите и синдикални организации, социални партньори и професионални организации на 
секторно и национално равнище. 
Наръчникът съдържа приложение с 50 примера на добри практики. Хартиена версия на Наръчника за обучение  в МСП ще се появи през септември 
на английски език. Ще последват версии на френски и немски език. 
За да изтеглите Наръчника за обучение в МСП : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=103&newsId=544&furtherNews=yes 
За повече информация за реорганизацията на компаниите http://ec.europa.eu/restructuringandjobs 
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Публично допитване на Европейската комисия относно модернизиране на ИКТ стандартизацията в ЕС 
Наскоро излязлата Бяла книга на Комисията за "Модернизиране на стандартизацията в сферата на информационните и комуникационни техноло-
гии (ИКТ) в ЕС" описва някои от драматичните промени, настъпили в областта на ИКТ стандартизацията през последните десетина години и прикан-
ва  всички заинтересовани страни да изкажат своето мнение относно възможните действия, които може да се предприемат, за да се адаптираме 
към тези промени. 
Допитването ще приключи на 15 септември 2009 година. За да участват, заинтересованите страни трябва да използват онлайн въпросника на 
английски език на  сайта “Your Voice» http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ICTstandardisation 
Бялата книга за модернизиране на ИКТ стандартизацията в ЕС е достъпна на английски, френски и немски език на следния линк на уебсайта на ГД 
"Предприятия и промишленост”  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3263&lang=en 
и на повече езици в интернет портала на Генерална дирекция "Предприятия и промишленост”, ИКТ сектор http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/
standards/ict 
 

Открита консултация за иновационна политика 
Експертната бизнес група по въпросите за бъдещето на иновационната политика на ЕС, която беше създадена от ГД "Предприятия и индустрия’’, за 
да представя амбициозни идеи за нов европейски план за иновации, стартира онлайн допитване. Главните насоки са следните: "да преоткрием  
Европа чрез иновации" и "превръщането на ЕС в иновационно общество".  
Експертната група, малка група от известни лица, обединяващи различни гледни точки за иновациите, подканя заинтересованите страни не само 
открито да изразят своето мнение и да дадат оценка на техните предложения, но също така да споделят и предложат свои собствени идеи.  
Допитването е озаглавено " неограничени иновации " и ще продължи до края на август, а резултатите ще бъдат използвани от експертите при 
финализирането на доклада им в началото на есента.  
Връзка към " неограничени иновации " http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/ 
ГД "Предприятия и промишленост, уебстраница “иновации” http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm 
 

Практическо ръководство за възможностите за финансиране от ЕС на научни изследвания и иновации 
Независимо от богатата и достъпна информация относно различните източници на финансиране от ЕС, потенциалните бенефициенти често са 
объркани, особено, когато трябва да решат кой от източниците на финансиране е най-подходящ за дадена проектна идея. Целта на това ръководст-
во е да подпомогне потенциалните кандидати за финансиране от ЕС в сферата на научните изследвания и иновациите да намерят пътя към съот-
ветната информация за възможностите за финансиране, за да определят най-подходящата за тях европейска програма. Разбира се, ръководството 
не може да се отговори на всеки въпрос, но ще насочи читателя направо към съответните източници на информация, особено чрез "6-те ключови 
въпроса", които са зададени да ви насочват към съответните възможности за финансиране.  
Справочникът е  изготвен от Генерална дирекция "Изследвания" и е на разположение безплатно. 
За да поръчате или да изтеглите ръководство за финансиране от ЕС, идете на http://bookshop.europa.eu/eubookshop/publicationDetails.action?
pubuid=10117910. 
 

Организирано от Комисията обществено допитване за оценка и ревизия 
на плана за действие за енергийна ефективност 

Европейските държавни ръководители одобриха амбициозна европейска енергийна политика, чрез която да стане възможно Европейският съюз да 
намали емисиите на парниковите газове с най-малко 20%, да намали потреблението на енергия с 20% и да увеличи с до 20% дела на възобновяе-
мите енергийни източници в потреблението на енергия до 2020 година.  
Планът за действие за енергийна ефективност (ПДЕЕ) от 2006 г. бе изготвен и приет с цел да се ускори процеса на реализиране на потенциала за 
значителни доходоносни енерго спестявания и да се постигне гореспоменатата цел за намаляване на потреблението на енергия. Срокът за изпъл-
нение на този план е до 2012 г. Основен междинен преглед за оценка на неговата ефективност и резултати е планиран за 2009 година.  
Това интернет допитване е част от тази оценка и ревизия. То има за цел да събере мнения от заинтересованите страни за ефективността и резул-
татите от плана за действие до този момент, както и за това как най-добре  ЕС може да идентифицира и да предприеме действия и мерки за подоб-
ряване на политиката, които да допринесат в максимална степен за целите на ЕС за спестяване на енергия.  
Комисията ще публикува резултатите, които може да съдържат някои от  индивидуалните отговори (ако няма изрично искане за поверителност).  
Крайният срок е 3 август 2009г.  
Онлайн  въпросникът  на  общественото  допитване  и  допълнителна  информация  са  на  разположение  на  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/2009_08_03_eeap_en.htm 
 

Европейската комисия призовава за хармонизирано прилагане на правилата за ДДС групиране 
Европейската комисия прие съобщение, в което излага позицията си по схемите за ДДС групиране. Европейското ДДС законодателство дава въз-
можност на държавите-членки, с цел опростяване на административните процедури, да считат за едно единствено данъчно задължено лице тези, 
които, макар и да са юридически самостоятелни, са тясно свързани помежду си чрез финансови, икономически и организационни връзки. Съобще-
нието съдържа насоки, които имат за цел да се гарантира правилно, последователно и еднакво прилагане на опцията за ДДС групиране. 
Възможността за ДДС групиране е валидна за държавите-членки от 1970 г. насам. Комисията е взела под внимание повишения интерес от страна 
на държавите-членки да се възползват от тази възможност. До момента 16 държави-членки са въвели схеми за ДДС групиране в националното си 
законодателство. Стана ясно, че има широки различия между схемите за ДДС групиране, които държавите-членки прилагат. 
Съобщението може да откриете на: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/communications/COM(2009)325_en.pdf 
Директива 2006/112/ЕО на Съвета може да намерите на тази уеб връзка 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:EN:PDF 
Уебсайт на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически съюз” http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm 
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Стартираха Европейските награди за най-добро предприятие за 2010г. 
Целта на Европейските награди за най-добро предприятие (ЕЕА) е да се повиши осведомеността за партньорството между местните администра-
ции и бизнеса и да се подчертае ролята на предприемаческия успех в развитието на европейската икономика. Участието е отворено за национални, 
регионални или местни органи или публично-частни партньорства от всяка точка на ЕС, Исландия, Норвегия и Турция.  
Има два етапа: участниците могат да се класират  за европейските награди, след като са преминали успешно първоначалната селекция на нацио-
нално ниво. Националните състезания започват тази седмица. Всяка страна сама избира как да  организира селекцията на национално равнище. 
Високо компетентно жури ще избере окончателните победители, които ще бъдат обявени на специална церемония през месец май 2010 година.  
Има пет категории., които са леко променени след предишния конкурс, така че да са в съответствие с приоритетите на Акта за малкия бизнес  за 
Европа (SBA): 
• Насърчаване на предприемаческия дух: признава действията и инициативите на национално, регионално или местно ниво, насърчаване на 

предприемаческата нагласа и култура; 
• Инвестиране в умения: признава регионални или местни инициативи за подобряване на предприемаческите, професионални, технически и 

управленски умения; 
• Подобряване на бизнес средата: признава иновационни политики на регионално или местно ниво, за да насърчи стартиране и разрастване на 

предприятия, опростяване на законодателните и административни процедури за бизнеса и изпълнение на "Think Small First", принцип в полза на 
малките и средни предприятия (МСП); 

• Подкрепа за интернационализацията на бизнеса: признава политики за насърчаване на предприятията и по-специално на малките и средни 
предприятия да се възползват повече от възможностите, предлагани от пазари, както вътре, така и извън Европейския съюз;  

• Отговорно и приобщаващо предприемачество: признава регионални или местни действия за насърчаване на корпоративната социална отговор-
ност и устойчиви бизнес практики. 

За повече информация  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3236&lang=en 
Уеб сайт Европейски награди  http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/ 
 

"За по-сигурно общество и повишаване на конкурентоспособността в промишлеността " 
Европейската комисия публикува брошура, която представя обзор на 45 текущи проекти в областта на сигурността. Тези проекти са избрани след 
първа специфична покана за предложения и координирана покана с Темата ИКТ на Седма рамкова програма за научни изследвания (7РП) 2007-
2013. И двете покани бяха публикувани през 2007 година. 
Европейската комисия е предвидила 1,4 млрд. евро за научни изследвания за сигурност за периода 2007-2013 г. с цел да се осигури и подкрепи 
оптималното използване на наличните и развиващи се технологии в полза на европейската сигурност. Следващият етап е предвиден за юли 2009 г. 
Брошурата е достъпна онлайн чрез новата информационна услуга, която наскоро стартира  CORDIS, за да допълва Темата за научни изследвания 
в областта на  сигурността от 7РП. Страницата съдържа новини, събития, репортажи и друга информация от значение за сигурността. 
За да свалите брошурата http://ec.europa.eu/enterprise/security/doc/fp7_project_flyers/securityresearch-lowdef.pdf 
 

Ново он-лайн бизнес приложение информира за опасни потребителски продукти 
Този нов инструмент, наречен "GPSD бизнес приложение" е онлайн система , чрез която производителите и дистрибуторите ще информират влас-
тите в държавите-членки за опасни потребителски стоки на пазара на ЕС. Производителите и дистрибуторите се задължени да предупреждават 
всички държави-членки за опасни стоки, открити на пазара, съгласно Директивата за обща безопасност на продуктите (GPSD, 2001/95/ЕО). Досега 
тези уведомления трябваше да бъдат изпратени до всяка държава-членка поотделно. Новата онлайн система ще даде възможност на фирмите да 
информират всички държави-членки едновременно, с една стъпка, като по този начин опростяват и ускоряват процеса.  
„GPSD бизнес приложение” е сигурна интернет система, която функционира от май 2009г. Фирмите могат да получат достъп до него чрез интернет 
страницата на Комисията, откъдето също така може да изтеглят бланката за уведомяване (https://webgate.ec.europa.eu/gpsd-ba/) 
Щом завърши попълването на бланката, уведомлението се изпраща до базата данни на системата, където е на разположение на органите на дър-
жавите-членки. Достъп до базата данни се ограничава само до властите - нито фирмите, нито потребителите имат достъп до нея.  
В бъдеще приложението може да прерасне в европейска база данни с информация за най-важните кампании, осъществени в ЕС от производители-
те и дистрибуторите. Така компетентните национални органи ще осъществяват по-добро наблюдение на безопасността на потребителските стоки .  
За повече информация относно "GPSD бизнес приложения" (включително ръководство, което обяснява как да се подготвят уведомленията) и за 
задължението на производителите и дистрибуторите да информират за опасни продукти) моля, вижте уебсайта на ГД "Здравеопазване и за щита на 
потребителите”  http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/guidelines_business_en.htm 
 

Еразъм за млади предприемачи: първите обмени са в ход 
От старта на новата европейска схема за мобилност "Еразъм за млади предприемачи" през февруари 2009 г., около 700 предприемачи са подали 
заявление за участие и в момента се подготвят около 100 обмена между начинаещи и опитни предприемачи от различни страни на ЕС , от които 20, 
ще се осъществят това лято. "Еразъм за млади предприемачи" е златна възможност както за начинаещите, така и за опитните предприемачи, които 
желаят, от една страна, да споделят своя опит и, от друга, да се възползват от енергията и идеите на нови предприемачи от други страни. 
Тези бизнес обмени, с продължителност между 1 и 6 месеца, обхващат широка гама от сектори, вариращи от дизайн на бижута до ИКТ услуги, и се 
провеждат на територията на целия ЕС. Те предоставят на новите предприемачи, които планират да започнат собствен бизнес или наскоро са нап-
равили това, възможност да прекарат време с опитен предприемач в друга страна от ЕС и да усвоят от него ценни управленски практики и умения и 
по този начин да увеличат шансовете за успех на собствени си фирми.  
“Еразъм за млади предприемачи” се финансира от Европейската комисия и функционира в рамките на ЕС с помощта на повече от 100 местни, реги-
онални или национални посредническите организации, компетентни в подкрепа на бизнеса (напр. търговски камари, организации за подкрепа на 
бизнеса, центрове за стартиране на бизнес и т.н.). Техните действия са координирани на европейско ниво от EUROCHAMBRES, Асоциацията на 
европейските търговско-промишлени камари, която действа като Подкрепящо ведомство.  
За да кандидатствате по програмата, моля, посетете следния уеб страница: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
Разкази на предприемачи, които са участвали в програмата, може да изтеглите от www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=1872 
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Награда за европейски изтъкнати изобретатели  
От 2006 г. Европейската комисия и Европейското патентно ведомство (EPO) съвместно награждават изтъкнати европейски изобретатели. Изобрете-
нията се награждават според тяхната степен на иновативност и търговски ефект, както и според приноса им към социалните и екологични процеси.  
Номинациите са открити в четири категории: индустрия, малки и средни предприятия / изследователска дейност, неевропейски страни и цялостен 
принос. Наградите ще бъдат присъдени в Мадрид през април 2010 година.  
Крайният срок за участие е 12 септември 2009 година.  
Заявка за формуляри и информация са достъпни на интернет страницата на ЕПВ  http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/european-
inventor/participating.html 
 

€ 100 млн. ЕС микро-финансиране в помощ на безработните, които желаят да стартират  малък бизнес 
Европейската комисия предложи създаване на нов механизъм за микрофинансиране, който да предоставя микрокредити на дребния бизнес и на 
хора, които са загубили своята работа и желаят да стартират собствен малък бизнес. Механизмът ще има начален бюджет от € 100 милиона, които 
биха могли да произведат „ефект на лоста“ за кредитиране от над 500 млн. евро в съвместна инициатива с международните финансови институции, 
по-специално Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
Това би могло да има като последица около 45 000 заема за период, обхващащ до 8 години. Този нов механизъм е едно от действията, оповестени 
в Съобщението на Комисията „Споделен ангажимент за трудова заетост” COM(2009)257 
Сегашният икономически спад започна като финансова криза, предизвикана от изключително сериозни проблеми с ликвидността: банките спряха да 
дават заеми една на друга и също спряха да дават заеми на хората да правят бизнес и да създават работни места.Новият механизъм за микрофи-
нансиране цели да направи ситуацията по-лесна за хората, които в настоящия контекст на намалено предлагане на кредити могат да се натъкнат 
на трудности при получаване на средства за новосъздадени предприятия. Работници, които са загубили или рискуват да загубят работата си и 
желаят да стартират свой собствен бизнес, ще имат по-добър достъп до средства и ще се възползват от подкрепящи мерки като наставничество, 
обучение и професионални напътствия. Хора в неравностойно положение, включително младежите, които желаят да стартират или доразвият своя 
собствен малък бизнес, също ще се възползват от гаранциите и помощта при изготвянето на бизнес план. В допълнение, възможността да се при-
лагат отстъпки на кредитния лихвен процент от страна на Европейския социален фонд, ще направи по-лесен достъпа на хората до средства. 
Микрокредити в ЕС означава заеми под 25 000 евро. Те са пригодени за микропредприятия, в които работят по-малко от 10 души (91% от европейс-
ките предприятия), или за безработни или неангажирани с трудова дейност лица, които желаят да бъдат самостоятелно заети, но нямат достъп до 
традиционните банкови услуги.  Една трета от новосъздадените предприятия са стартирани от безработни.  
Предложението на Комисията ще бъде обсъдено в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения от държавите-членки на Съвета на 
министрите и Европейския парламент. Комисията очаква новият механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ да влезе в действие през  2010 година.  
П р е д л о ж е н и е т о  з а  Е в р о п е й с к и я  м е х а н и з ъ м  з а  м и к р о ф и н а н с и р а н е  и  п р и д р у ж а в а щ и  д о к у м е н т и  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes 
Интернет страница на Европейската комисия за социалното въздействие на кризата http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736 
 

4-та Европейска конференция за научни изследвания в областта на сигурността 
Стокхолм - 29 и 30 септември 2009  

"Четвъртата европейска конференция за научни изследвания в областта на сигурността " е част от действията, предприети по Европейската програ-
ма за научни изследвания в областта на сигурността (ЕSRP)  в рамките на 7-ма рамкова програма за научни изследвания и развитие (7РП). Събити-
ето се очаква да събере повече от 1200 представители на науката, промишлеността, европейските институции, обществените власти и други заин-
тересовани страни с ангажимент към сигурността на гражданите на Европа. За европейските изследователи, новатори, инженери, за  хората, които 
вземат политически и бизнес решения в областта на сигурността, това е събитието на годината, което ще окаже влияние на формирането на поли-
тики и изследователски възможности, касаещи бъдещето на Европа.  
Организатор: Шведска правителствената агенция за иновационни системи (VINNOVA) в сътрудничество с Европейската комисия  
Кога: 29 и 30 септември 2009  
Къде: Стокхолм, Швеция  
За повече информация и онлайн регистрация http://www.src09.se/ 
 

Европейската комисия се присъединява към срещата на върха на МОТ за Глобалната криза в заетостта 
По време на своето 98-мо заседание, Международната конференция по труда (ILC), най-високият от трите органа на Международната организация 
на труда (МОТ), проведе среща на високо равнище относно световната криза на заетоста. Държавите-членки на МОТ, сред които всички държави-
членки на ЕС, се срещнаха на три нива: правителствени делегати, работници и работодатели. 
Европейската комисия беше представена в експертната група по въпросите на "Глобална и регионална координация за разрешаване на кризата на 
заетостта" от комисаря по заетостта, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла. Той представи скорошното Съобщение на 
Комисията "Споделен ангажимент за заетостта" (COM (2009) 257) и приветства предложението на МОТ за съставяне на "Глобален пакт за заетост" , 
представящ ползите от глобалното сътрудничество в борбата с безработицата и социалните последици от кризата . 
Европейската комисия от началото на кризата подчертава нейните човешки и глобални измерения, както и необходимостта от координиран и меж-
дународен отклик. В резултат от това тя работи в тясно сътрудничество с МОТ за противодействие  на трудовите и социалните измерения на криза-
та. Насърчаването на мобилността е основен елемент от подхода на Комисията за справяне с кризата на заетостта, който включва няколко конкрет-
ни мерки, като например новата услуга "Match and map", онлайн инструмент за търсене на свободни работни места. 
Съобщение на Комисията за "Споделен ангажимент за заетост" (COM (2009) 257) 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=514&furtherNews=yes 
Уебсайт за социалните последици от кризата  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=736 
98-ма сесия на Международната конференция по труда 
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Officialmeetings/ilc/ILCSessions/98thSession/lang--EN/index.htm 
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Доклади за европейската кохезионна политика  
Генерална дирекция "Регионална политика" наскоро издаде серия от доклади за европейската кохезионна политика за всяка от държавите-членки. 
Тези документи представят преглед на някои от основните постижения на тази политика, в това число примери на проекти, основните приоритети за 
инвестиции на кохезионната политика за периода 2007-2013 г., обобщена информация за териториалните програми за сътрудничество във всяка 
една страна и съответни препратки към фонд "Солидарност" или специални инициативи за най-отдалечените райони.  
Докладите  са  достъпни  в  PDG формат  на  уебсайта  на  Генерална  дирекция  "Регионална  политика ” :  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/info_en.htm 
 

Ръководство за ветеринарно-санитарните изисквания за продукти от аквакултури  
Тази информационен документ основно e насочен към компетентните органи и фирмите, специализирани в производството на аквакултури, износи-
тели и вносители на аквакултурни животни и продукти от тях в държавите-членки на ЕС и в трети страни. Целта му е да представи ветеринарно-
санитарните изисквания за пускане на пазара и вноса на аквакултурни животни в съответствие с Директива на Съвета 2006/88/EC и Регламент 
EC/1251/2008. Документът е достъпен на английски език в PDF формат на сайта на ГД "Здраве и безопасност” 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/market_imports_en.htm 
 

Нов интернет портал на Комисията за отговора на ЕС на икономическата криза  
Той съдържа всички основни документи, свързани с кризата, както и връзки към други уеб страници с информация за кризата.  
Ще намерите интернет портала на следния линк: http://ec.europa.eu/financial-crisis/index_en.htm 
 

Финансови услуги: консултации за това как да се гарантира отговорното кредитиране в ЕС 
Европейската комисия стартира публична консултация на тема "Отговорно  вземане и даване на кредити в ЕС". Тази инициатива следва да бъде 
разглеждана в контекста на Съобщението на Комисията "Към европейско възстановяване" (COM (2009) 114), когато Комисията пое ангажимент да 
излезе с мерки на ниво ЕС за отговорно даване и вземане на кредити. 
Отговорното даване на кредити, при което предлаганите кредитни продукти са подходящи за потребностите на потребителите и са съобразени с 
техните възможности за възвръщане, и отговорното вземане, при което потребителите предоставят адекватна, пълна и точна информация за свои-
те финансови условия, са важни елементи за осигуряване на стабилен и ефективен кредитен пазар. 
Основана на предишни консултации и разработени политики в областта на финансовите услуги на дребно и особено на ипотечните кредити, тази 
консултация се стреми към укрепване и задълбочаване на разбирането за услугите на Комисията по останалите въпроси, свързани с отговорното 
кредитиране и заемане, както и да допринесе към анализа, изготвян от Комисията, на различните политически варианти в тази област.  
Допитването обхваща, наред с други неща, рекламата и маркетинга на кредитните продукти, предоставената преддоговорна информация, начини 
за оценка на уместността на продукта и кредитоспособността на заемополучателя, препоръчителни стандарти, отговорно кредитиране и въпроси от 
рамката за кредитното посредничество (напр. разкриване, регистриране, лицензиране и контрол). 
Мнения от всички заинтересовани страни са добре дошли до 31 август 2009г. Публично изслушване ще се проведе на 3 септември 2009г.  
Допълнителна информация може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/credit/responsible_lending_en.htm 
Съобщението на Комисията "Към европейско възстановяване" (COM (2009) 114) http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/
press_20090304_en.pdf 
 

Нови ръководства за интелектуалната собственост, търговските марки и дизайни 
Службата за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM), официалният офис за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз, 
наскоро публикува три нови мултимедийни "Бързи ръководства", които обясняват различните възможности за защита на интелектуална собственост 
(ИС) и плюсовете и минусите на всяка. 
Първото "Бързо ръководство" обхваща ИС като цяло и представя  различните налични инструменти за формална и неформална защита. Второто се 
фокусира върху търговските марки, а третото се отнася до правата на дизайните, които могат да бъдат регистрирани в OHMI и по този начин защи-
тени в рамките на цялата Общност. 
Ръководствата имат за цел да помогнат както на европейската бизнес общност, така и на новодошли. Засега са достъпни само на английски език , 
но  в  момента  се  превеждат  и  в  най - к ра тъ к  срок  ще  бъдат  предос тавени  и  на  дру ги  езици .  
OHIM Бързо Ръководство за ИС http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/multimedia/quickGuide/ip.html 
OHIM Бързо Ръководство за търговските марки http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/multimedia/quickGuide/tradeMarks.html 
OHIM Бързо Ръководство за дизайни http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/OHIM/multimedia/quickGuide/designs.html 
IPR-Helpdesk документ "Общ преглед на инструментите за защита на ИС" http://www.ipr-helpdesk.org/documents/
ES_Reg_Unreg_0000006478_00.xml.html 
IPR-Helpdesk документ "Различията между регистриран и нерегистриран права" http://www.ipr-helpdesk.org/documents/
ES_Reg_Unreg_0000006478_00.xml.html 
 

Готвят се изменения в наредбите по мерки 311 и 312 
Подготвят се изменения в наредбите по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" и мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие 
на микропредприятия" по Програмата за развитие на селските райони. По-съществените от тях: 
• Финансовият лизинг ще се допуска като начин за закупуване на машини, съоръжения и оборудване (включително и компютърен софтуер и 

специализирана техника), при условие, че ползвателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване 
до Разплащателната агенция на заявката за окончателно плащане. 

• Въвеждат се срокове за прием на заявленията с фиксиран начален и краен срок за прием, като съответните периоди ще се регламентират със 
заповед. Заявленията ще се разглеждат в срок до три месеца от крайната дата за прием, определена за съответния период. 

Всички изменения, които се предвиждат, могат да се намерят на сайта на Министерството на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg. 
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Покана за представяне на предложения: Идентифициране на бъдещи нужди от умения в микро-  и занаятчийскте 
(от занаятчийски тип) предприятията до 2020 г. 

Генерална дирекция "Предприятия и промишленост” стартира открита покана за предложения за възлагане на договор за изготвяне на проучване, с 
цел идентифициране, анализиране и оценка на бъдещите потребности от умения  в микро-и занаятчийски (от занаятчийски тип) предприятия на 
представителна извадка на  страните. 
Проучването трябва да допринесе за по-доброто интегриране на нуждите на микро-и занаятчийски предприятия в съществуващите политически 
инициативи на равнище ЕС и да представи съществуващите добри практики. Целевата аудитория ще бъдат политици, малкия бизнес и занаятите, 
както и образователни и обучителни институции.  
Краен срок за представяне на предложения: 13 август 2009.  
Допълнителна информация може да намерите на http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3220&lang=en 
 

Изпълнителната агенция за научни изследвания на Европейската комисия в действие 
Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) е създадена в Брюксел, за да ръководи голяма част от Седмата рамкова програма за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (7РП).  
Задачата на тази изпълнителна агенция е да управлява специфични дейности, които в миналото са били извършвани от Европейската комисия. 
Следователно, и подобно на EACI, REA няма политически насоченост, и това й дава възможност да бъде по-ефективна и по-ефикасна в управлени-
ето на проекти и тяхното ревизиране.  
Частите на 7РП, които REA ще управлява, са: 
• Действията „Мария Кюри” от Програма „Хора”; 
• МСП-специфични дейности по Програма „Капацитети” 
Голяма част от темите „открит космос” и „сигурност” от Програма „Сътрудничество”. 
Освен това, една от основните роля на REA е да предоставя и управлява механизмите за оценка в цялата рамкова програма (с изключение на ме-
ханизма за оценка на Програма „Идеи”, който  изцяло е управляван от Европейския съвет за научни изследвания). 
Общо REA ще разполага с бюджет от около € 1 млрд. всяка година, който има възможност да нараства до около € 1.6. 
REA http://ec.europa.eu/research/rea/ 
 

Отворен е конкурс за участие в проект по 7-ма Рамкова програма 
Службата на ЕС за научно-развойна информация (CORDIS) публикува обява за конкурс по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз за научни 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (идент. № FCH-JU-2009-1) в областта на инфраструктура за транспорт и преза-
реждане на гориво, производство и дистрибуция на водород, използване на горивни клетки.  
Стойността на проекта е 71,3 млн. евро. Краен срок за подаване на документи - 15.10.2009 г. 
Националният координатор за България по програмата е Министерството на образованието и науката. 
Пълна информация за конкурса - процедури и документи, e достъпна на Интернет адрес: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm - раздел Joint Tech-
nology Initiatives (Annex IV-SP1). 
 

Покана за участие в търговска мисия в Турция 
Търговска секция при Посолството на Република Турция у нас кани български фирми-вносителки да участват в търговска мисия с цел посещение на 
14-то Международно изложение за мода - Истанбул, 26-30 август 2009 година, и осъществяване на контакти и сделки с турски производители и 
износители. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш са поканени да участват в мисията.  
Разходите по настаняването, включително и закуската на одобрените за участие български фирми се поемат от Агенцията по външна търговия към 
Министерски съвет на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички, в общи линии включва брифинг, 
двустранни срещи, посещение на изложението, посещение на производствени бази и/или обиколка на града.  
Пълна информация за изложението може да се намери на интернет сайт www.itkib.org.tr 
При интерес българските фирми следва да попълнят формуляр за участие, който да бъде изпратен на Търговска секция при Посолството на Репуб-
лика Турция в България в срок до 31 юли. 
За допълнителна информация и получаване на формуляри: Търговска секция на Турското посолство  
бул. България, 98, ет. 7, офиси: 13Д-14Д, София 1680, тел.:  02 958 12 02 , 854 87 25; факс: 02 958 14 25 
E-mail: dtsofia@bitex.com; Web: www.musavirlikler.gov.tr 

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.  
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