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Lead Story Headline 

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен център 
към Търговско-промишлена палата Враца 

Брой 09, 2009 год. 

Председателят Барозу представя своите политически насоки за следващия мандат на Комисията : партньорство 
за напредък с Европейския парламент  

На 3 септември 2009 г.председателят Барозу е изпратил на председателя на Европейския парламент своите политически насоки 
относно мандата на следващaта Европейска комисия. Документът излага целите и идеите, които председателят Барозу смята, че ще 
бъдат вдъхновение за изграждането на политическо партньорство между Комисията и Парламента през следващите пет години. 
Ето някои откъси от прес съобщение на Комисията IP/09/1272:  
При определяне на приоритетите в дългосрочна перспектива: европейска визия за 2020 г., председателят Барозу каза, че: 
"Трябва да преразгледаме настоящата Лисабонската стратегия за да вместим периода след 2010 г., превръщайки я в стратегия за 
сближаване и координация за постигане на  интегрирана визия на ЕС през 2020.  
Това ще изисква както незабавни, така и действия в дългосрочен план: 

 Успешен изход от кризата 

 Управление на изменението на климата. "На първо време предимство може да получим чрез използването на потенциала на 
европейските екологосъобразни производства, услуги и технологии чрез насърчаване на използването на техните продукти от 
предприятията, особено малките и средни предприятия, както и разработването на подходяща регулаторната среда. Изгражда-
нето на индустриална база, която е достатъчно модернизирана за да използва и създава природосъобразни технологии и която 
се възползва от потенциала за енергийна ефективност е от ключово значение за устойчивия растеж в Европа. " 

 Развитие на нови източници на устойчив растеж и социално сближаване. "За да сe гарантира, че ЕС използва този потенциал за 
промяна и продължава да бъде привлекателна промишлена дестинация през 2020 г., ние се нуждаем от нов подход към индуст-
риалната политика, който осигурява подкрепа на промишлеността, поставя акцент върху устойчивото развитие, иновациите и 
човешките умения, за да остане промишлеността на ЕС конкурентна на световните пазари. Аз съм ангажиран с политика, която 
продължава да премахва ненужната административна тежест и да осигурява правната сигурност, от която се нуждаят компании-
те за дългосрочни инвестиции. " "Следващата комисия трябва да поведе европейската политика за научни изследвания към 
едно ново ниво и да я превърне в един от двигателите на нашето устойчиво развитие. " 

 Тласък в развитието на гражданска Европа; Нова ера за глобална Европа. 
Председателят Барозу представи своите политически насоки за следващия мандат преди  срещите с различните политически групи 
в Европейския парламент, които ще се проведат между 7 и 9 септември 2009 година. Тези срещи се организират с оглед на предсто-
ящ пленарен дебат и парламентарен вот по номинацията на председателя за следващ мандат, които за момента Парламентът пла-
нува да проведе съответно на 15 и 16 септември 2009 г. 
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Микропредприятията без годишни финансови отчети 

През тази седмица на заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ), който оформя българските позиции по предложенията на 
ЕС се взе решение България да подкрепи предложената от ЕС директива, която предвижда възможността държавите - членки да 
освобождават микропредприятията от задължението да съставят годишни финансови отчети. 
Подробностите 
Каква да бъде позицията на България по проекто-директивата се мисли от около 2 месеца. Две работни групи към СЕВ бяха натова-
рени с тази задача. 
Едната, подкрепяща изцяло предложението на Комисията формира веднага позицията си и предложи България да застане зад 
предложението. Нещо повече, тя предлагаше и текст, в който България да декларира, че ако Директивата бъде приета България 
ще се възползва от опцията и ще освободи микропредприятията. 
Втората група изрази негативно становище с аргументи, присъщи на администрацията - ще се затрудни нейната работа. 
В резултат на това противоречие и невъзможността да се постигне консенсус СЕВ взе решение да се направи анализ на ефектите, 
който да покаже какво е най-добре за България. 
Първата работна група, водена от позицията си, че бизнесът в България трябва да бъде облекчен започна процес на консултации - 
свърза се с неправителствени и работодателски организации, пусна въпросник до фирми и на базата на получените отговори изгот-
ви своето становище, подкрепено с факти. 
Втората група не направи същото. Тя се свърза със засегнатите държавни структури, от които поиска становище - то, очаквано беше 
против предложеното освобождаване.  
В крайна сметка, взето е консенсусно решение за позицията на България, което гласи: 
„България подкрепя усилията за намаляване на административната тежест и опростяването на бизнес средата. Страната ни 
ще подкрепи възможността държавите-членки на ЕС да преценяват дали да освободят микропредприятията от изготвянето 
на годишни счетоводни финансови отчети...Междуведомствена работна група ще изготви анализ на икономическите и финан-
сови ефекти от прилагането на подобна мярка за българските микропредприятия.„ 
Казано с други думи, България подкрепя, но засега не се задължава да се възползва от опцията. 
 
Европейската комисия и козметичната промишленост обединяват изследователските  си фондове за развитие 

на алтернативни решения за тестване върху животни  

На 31 август 2009 г. на VII световен конгрес за алтернативи и използване на животни в науките за живота в Рим, Европейската коми-
сия и Европейската козметична индустрия  
представиха съвместните си финансови усилия за изследвания върху алтернативни безопасни методи за тестване. На 30 Юли 2009 
година, Европейската комисия стартира  покана за представяне на предложения в тази област на стойност € 25 млн. и Европейската 
козметична индустрия, представлявана от Европейската козметична асоциация (COLIPA), се ангажира да удвои средствата. В резул-
тат на това, до € 50 млн. евро ще бъдат разпределени за научно-изследователски проекти, полагащи научната основа за бъдещи 
безопасни методи за изследване с по-висока предикативна стойност, които ще бъдат по-бързи и по-евтини.  
Поканата за предложения се фокусира върху "системна токсичност при многократна доза ". Целта е да се предвиди токсичността при 
многократна употреба, в продължение на дълъг период от време, на вещества, включително тези, използвани предимно в козметич-
ни продукти. Въпреки значителния напредък, постигнат при неживотинските тест методи, все още има пропуски в научното познание, 
които трябва да бъдат попълнени с цел по-нататъшно намаляване на използването на животни в тестовете за безопасност, като 
същевременно се запази гаранцията за безопасността на козметични продукти.   

 

Research Connection 2009 - Нова информация и връзки  

Публикувана е нова документация относно Research Connection 2009- голямо събитие, чийто домакин е Чешката република по време 
на председателството си на Съвета на Европейския съюз. Конференцията включва паралелни сесии, журналистически брифинги и 
форуми.  
Публикувани са също така документи на дирекцията за наука, икономика и общество (част от Главна дирекция за научни изследва-
ния на Европейската комисия). Те обхващат трите области на портфолиото на Дирекцията, т.е. Социално-икономически и хумани-
тарни науки (SSH), Науката в обществото (SiS) и Eтика. 
Всички документи са достъпни он-лайн на http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm?pg=documentation 
 

Финансов ден на ЕС за малките и средни предприятия в Брюксел, 1-ви октомври 2009 год.  

Финансовият ден на ЕС за МСП е поредица от събития в държавите-членки, организирани от Европейската комисия с цел да инфор-
мира относно финансовите инструменти на ЕС за малките и средни предприятия наред с националните финансови посредници, 
които прилагат тези инструменти на местно ниво. Целта е да се повиши информираността за различните източници за финансиране 
и да се предостави форум за обмен на добри практики за да могат иновативните МСП да получат по-лесен достъп до финансиране.  
Предстоящата сесия ще бъде организирана в Белгия, а програмата предвижда участието на Комисията, Европейският инвестицио-
нен фонд и Европейската инвестиционна банка, Рискови капиталисти и финансови посредници от страната, както и един член на 
мрежата. 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm?pg=documentation�
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Спад в общия показател на бизнес климата у нас 

През август 2009 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.3 пункта в сравнение с предходния месец и отбелязва най-
ниското си равнище (9.0 процентни пункта) след започналото от октомври 2008 г. негативно развитие на стопанската конюнктура в 
страната. Това сочат публикувани данни на Националния статистически институт. 
Промишленост.  
Анкетата през август регистрира малко по-добри оценки за настоящото бизнес състояние на промишлените предприятия, което по-
добрява равнището на показателя "бизнес климат" едва с 0.3 пункта. Мениджърите отчитат намалена производствена активност, но 
темповете на намаление са по-бавни в сравнение с предходните месеци. Има известно подобрение в баланса на очакваната произ-
водствена активност поради изместване на очакванията от "намаление на дейността" към нейното запазване през следващите три 
месеца. Осигуреността на производството с поръчки обаче продължава да се влошава. Несигурната икономическа среда, недоста-
тъчното търсене от страната и от чужбина продължават да са факторите, възпрепятстващи в най-голяма степен дейността в про-
мишления отрасъл, като през август отрицателното отражение на първите два фактора става по-силно. 
По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията са тяхното равнище да се запази през следващите три месеца. 
Строителство.  
През август 2009 г. съставният показател "бизнес климат в строителството" намалява с 2.3 пункта спрямо юли поради повишаване на 
песимизма в очакванията на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца 
(5.5 пункта намаление на балансовия показател). Настоящата строителна активност се оценява като намалена, като същевременно 
и прогнозите за следващите три месеца са, че не се очаква оживление. 
Анкетата през август регистрира леко подобрение на осигуреността на производството с поръчки и намаление на броя на клиентите 
със закъснения в плащанията. 
Според мениджърите основните фактори, затрудняващи дейността им, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и 
недостатъчната финансова обезпеченост. 
Относно продажните цени предприятията, които предвиждат намаление, продължават да са повече от тези, които считат, че цените 
им ще се повишат през следващите месеци, в резултат на което за девети пореден месец балансовият показател е отрицателен (- 
3.8%). 
Търговия на дребно. 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" е с 2.4 пункта под равнището си от юли. Намалението се дължи пре-
димно на по-умерените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. По тяхно мнение обемът 
на продажбите през последните три месеца се свива, което е съпроводено и с намалени очаквания за поръчките към доставчиците 
през следващите три месеца. 
През август се засилва негативното влияние на несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, като сериозен проблем в 
дейността на предприятията продължава да е и недостатъчното търсене. 
По отношение на цените в търговията на дребно очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 
Услуги. 
През август съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 2.3 пункта в сравнение с юли, което се дължи 
на по-неблагоприятните оценки за настоящото бизнес състояние на предприятията, както и на по-песимистичните очаквания за 
следващите шест месеца. Според оценките на мениджърите настоящото търсене на услуги в сектора също се влошава. 

 
Нов доклад за участието на МСП в 7РП  

Малките и средни предприятия (МСП) са важни участници в успешното изпълнение на Седмата рамкова програма за научни изс-
ледвания и технологично развитие (FP7) на Европейската комисия. Малките и средни предприятия си сътрудничат с университети, 
изследователски институти и големи предприятия, като част от своята иновационна стратегия.  
Листовката с подробно описание на ключовите послания от 3-тия доклад за напредъка на участието на МСП в 7РП е вече он-лайн на 
SME Techweb. Тя представя някои ключови цифри, които илюстрират общите постижения на малките и средни предприятия за две и 
половина години в 7РП и показва, че МСП с право претендират за дял от предимствата, предлагани от 7РП, но и, че все още има 
потенциал за по-нататъшно развитие. 
 

Дни на отворените врати, Европейска седмица на регионите и градовете, 
Брюксел - от 5 до 8-ми Октомври 2009  

Програмата на Седмите дни на отворените врати предвижда 125 семинари, работни срещи, дебати и изложби за около 7000 участни-
ци.  
Основната цел на събитието е да се улесни обмена, дебата и изграждането на мрежи сред европейските експерти и вземащите ре-
шения в областта на регионалното и местно развитие от публичния, частния и финансовия сектор. Под общото заглавие "Глобални 
предизвикателства, европейски отговор", всички събития ще бъдат организирани около четири теми:  
 Възстановяване на растежа: Иновации в европейските региони и градове 
 Регионите и изменението на климата: Пътят на Европа към устойчивото регионално развитие  
 Териториално сътрудничество: Да работим заедно отвъд границите 
 Постигане на резултати, поглед напред: оценка на кохезионната политика на ЕС и бъдещи перспективи 



4 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 9, септември 2009 год. Безплатно месечно издание 

Нови насоки за страните относно  европейски програми за регионално сътрудничество в Латинска Америка 

Тези насоки съставляват съществена информация относно участието на всяка една от страните от Латинска Америка в програмите 
за регионално сътрудничество на ЕС за цяла Латинска Америка.  

Конкретните сфери на дейност на тези програми, като например AL-INVEST, са образование, развитие на МСП, местно самоуправле-
ние, информационни технологии и социално сближаване. Те имат за цел да засилят връзките между Латинска Америка и Европейс-
кия съюз, чрез обмен на опит и изграждане на мрежи.Насоките за страните включват информация за:  

  профили на страните (география, население, икономика и финанси) 

  контекстът на регионално сътрудничество по отношение на Латинска Америка 

  новите области на сътрудничество за Латинска Америка 

  ситуацията относно програмите за регионално сътрудничество и съответните данни за тях 

Те се обновяват два пъти годишно през Януари и Юли.  

Достъпни са на английски на страницата на EuropeAid, Офисът за външно сътрудничество на Комисията  

http://ec.europa.eu/europeaid/projects/amlat/regional_cooperation_en.htm 

Продължаване на търговията и развитие на партньорството между ЕС и Източна и Южна Африка 

Европейският Съюз подписа на 29 август 2009г. временно споразумение за икономическо сътрудничество със страните от Източна и 
Южна Африка. Тези страни са Мавриций, Сейшели, Зимбабве и Мадагаскар. Замбия и Коморските острови са изявили желанието си 
да подпишат на по-късен етап. Сделката предлага на страните от ИЮА, които са подписали споразумението, незабавен и пълен дос-
тъп до пазарите на ЕС (с преходни периоди за ориз и захар), заедно с подобрени правила за произход. Страните от ИЮА ще отворят 
пазарите си постепенно през следващите 15 години с множество важни изключения, рефлектиращи нуждите им за развитие.  

Всички вносове от страните, които са подписали временното споразумение, са спечелили  от безмитен и освободен от квоти достъп 
до ЕС от 1 януари 2008 (с кратки преходни периоди за ориз и захар).  Тези страни сега ще либерализират техните пазари за внос от 
ЕС през следващите 15 години, постепенно премахвайки тарифите с между 80% и 98% от вноса от ЕС, в зависимост от страната.   

Сред продуктите, изключени от либерализация са чувствителни селскостопански продукти и производствени продукти като мляко, 
месо, зеленчуци, текстил, обувки и облекла.  

Други страни като Джибути, Етиопия, Еритрея, Малави и Судан са въвлечени в протичащи преговори за по-обширно регионално спо-
разумение и могат да се присъединят към споразумението по-късно. Като най-слабо развити страни, те имат безмитен достъп до 
пазарите на ЕС по споразумението „ЕС всичко освен оръжие” и не е необходимо да внасят оферта за пазарен достъп, за да подпи-
шат споразумението и да печелят от неговото сътрудничество за развитие и риболовни запаси докато преговорите за по-обхватна 
сделка продължават.   

Меморандум (09/367) относно временните споразумения за икономическо сътрудничество със страните от ИЮА са достъпни в база-
та данни RAPID 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/367&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 

Повече информация за всички страни от ИЮА е достъпна на уебсайта на ГД Търговия  

http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/regneg_en.htm 

 

Съобщение на Европейската комисия "Преглед на иновационната политика на  
Общността в променящият се свят " 

Съобщение COM (2009) 442 показва, че подхода на партньорство между ЕС и неговите държави-членки води до подобряване на 
иновационната активност и подчертава необходимостта от бъдещи действия, които ще бъдат въведени в новата европейска програ-
ма за реформи след 2010 г. 

Документът набляга на необходимостта от съответното законодателство, особено от рамкови условия, които ще дадат възможност 
за стимулиране на иновациите, както и регулаторни мерки и стандартизация, които да движат иновациите. Освен това, той предвиж-
да подробна финансова оценка на подкрепата за научни изследвания и иновации. В съобщението също така се подчертава необхо-
димостта от създаване на повече обединения между участниците в иновационния процес. 

Въз основа на анализ на постигнатото до този момент и на взетите поуки, Комисията заедно с държавите-членки и заинтересованите 
страни, ще проучи възможността за създаване на Европейски акт на иновациите с цел укрепване на партньорския подход към инова-
циите като неразделна част от бъдещата европейска програма за реформи след 2010 г.  
Съобщението е достъпно онлайн на адрес: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/com(2009)442final_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/com(2009)442final_en.pdf�
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Ръководство е на разположение на Регламента на ЕК относно класифицирането, етикетирането и опаковки (CLP) 
на вещества и смеси  

Това ръководство е изготвено от Европейската комисия. То има за цел да подпомогне промишлеността и властите при прилагането 
на новите правила на Регламент EC/1272/2008 (CLP Регламент) и да класифицира опаковането  и етикетирането на химически ве-
щества и смеси в съответствие с CLP критериите. Регламентът интегрира критериите за класифициране и етикетиране на Глобална-
та хармонизирана система на Организацията на обединените нации (GHS на ООН). 

Ръководството се състои от два документа- “Въведение” и “Ръководство за прилагане на CLP критериите”. 

CLP регламентът се отнася до вещества и смеси, независимо от тонажа, произвеждани или внасяни в Европейския съюз. Той се 
прилага пряко към: 

 производителите на веществата 

 вносители на вещества и смеси 

 формулаторите, 

 потребителите надолу по веригата, 

 дистрибутори и търговци на дребно, 

 производителите и вносителите на някои специфични продукти 
 
 
 

                                                                                                                                  Нов дизайн на съществуващите символи 
 
Ръководството, текстът на Регламент EC/1272/2008, както и въпроси и отговори относно регламента са на разположение на английс-
ки език на интернет страницата на Европейската агенция по химикалите (ECHA) http://echa.europa.eu/classification_en.asp 

 

Стартира покана за предложения за  Мрежите за първоначално обучение на дейностите "Мария Кюри" 

Генерална дирекция "Изследвания” на Европейската комисия стартира покана за предложения за Мрежи за първоначално обучение 
(ITNs), част от дейностите „Мария Кюри". В подкрепа развитието на обучението и кариерата на научните работници, действието е 
адресирано към съвместни изследователски мрежи за обучение под формата или на мулти-, или на моно- ITNs партньорство. 

Мулти-партньорските мрежи изискват най-малко трима участници от три различни държави-членки или асоциираните страни. Моно-
партньорските мрежи, от друга страна, се състоят от само един участник в държава-членка или асоциирана страна, и мрежа от асо-
циирани партньори. Участието на малките и средни предприятия е препоръчително. Индикативният бюджет е  €243 790 000.  

Краен срок за подаване на заявления: 22 декември 2009 година 

Всички подробности относно поканата са на разположение на :  

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=247 

 

 

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.  

http://echa.europa.eu/classification_en.asp�
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=247�
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