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Lead Story Headline 

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

Брой 10, 2009 год. 

Конференции за малките и средни предприятия в сектора на отбраната, ЕС - от октомври 2009 г. до юни 2010 год. 

Главна дирекция "Предприятия и промишленост " на Европейска комисия организира 7  
конференции, посветени на "Укрепване на европейските малки и средни предприятия в сектора на отбраната”, в различни държави-
членки между октомври 2009 и юни 2010 година. 
Конференциите ще се проведат в Берлин (22 октомври 2009 г.), Стокхолм (ноември 2009 г.), Будапеща (февруари 2010 г.), Варшава 
(март 2010 г.), Мадрид (април 2010 г.) и Атина (май 2010 г.) с участието на представители на индустрията и по-специално малки и 
средни предприятия, министерства на отбраната, министерства на икономиката, европейски и национални индустриални асоциации 
и  Европейската агенция по отбрана (EDA). 
През декември 2007 г. Европейската комисия прие пакет за отбраната, който се състои от съобщение и две законодателни предло-
жения. Целият пакет за отбраната има за цел укрепване на европейската отбранителна промишленост и насърчава прилагането на 
по-европейски подход към бизнес сътрудничество в понастоящем разединените националните отбранителни пазари. Той също така 
съдържа многобройни предложения за подкрепа на МСП. Независимо от това МСП в сектора на отбраната все още се сблъскват със 
сериозни проблеми. Те нямат информация за бизнеса и възможностите за клъстеринг / партньорство и  изпитват трудности да ин-
формират големите отбранителни компании и клиенти относно своите продукти и услуги. 
В допълнение на пакета за отбраната беше постигнато съгласие за проучване на конкретните начини за подкрепа на тези малки и 
средни предприятия чрез текущо проучване и серия от 7 конференции. Конференциите целят да запознаят малките и средни предп-
риятия с новите възможности за обществени поръчки вследствие на пакета за отбрана и да се обсъдят препоръките, разработени в 
гореспоменатото проучване. 
Заключителната конференция ще се проведе в Брюксел през юни 2010 г. и ще обобщи резултатите и заключенията относно мерките, 
които следва да бъдат предприети.  
Практическа информация и регистрация за конференцията в Берлин са достъпни на: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3445&tpa_id=141&laNG = EN 
 

Нов мандат за президента Барозу 

Европейският парламент назначи за втори път Жозе Мануел Барозу на поста Президент на Европейската комисия. Г-н Барозу ще 
бъде натоварен със задачата да събере нова Комисия. 
Общо 718 членове на Европейския парламент взеха участие в тайния вот, като 382 гласуваха „за” и 219 – „против”. Има 117 
„въздържали се”. 
За повече информация относно политическите директиви за следващия мандат на г-н Барозу, моля, посетете: 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/090916_en.htm 
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Европейската комисия предлага изменение на Кодекса на поведение за по-ефективно прилагане на Арбитражна-
та конвенция за предотвратяване на двойното данъчно облагане на компаниите. 

Комисията прие съобщение въз основа на резултатите, постигнати от Форума на ЕС за съвместно трансферно ценообразуване. Ко-
мисията и форумът считат, че премахването на двойното данъчно облагане, свързанo с трансферното ценообразуване, се улеснява 
от постоянния мониторинг на проблемите, възникващи в практиката. Това упражнение доведе до няколко подобрения в тълкуване-
то на разпоредбите на Арбитражната конвенция, включени в предложения ревизиран  
Кодекс на поведение, по-специално за намаляване на сроковете при разрешаване на спорове. Когато асоциираните компании търгу-
ват през граница, не винаги е лесно за компаниите или данъчните администрации да определят цените. Различията между правила-
та за трансферно ценообразуване на различните държавите-членки може да доведат до несъответствия в рамките на вътрешния 
пазар и допълнителна административна тежест върху данъкоплатците, като едно данъчно задължено лице може да бъде обложено 
два пъти за един и същ доход - т. нар. двойно данъчно облагане. Ето защо Комисията създаде през 2002 г.  Европейски съвместeн 
форум за трансферно ценообразуване  за облагане на бизнеса с цел намаляване на високите разходи и за премахване на двойното 
данъчно облагане, което е честа практика при трансгранични и вътре групови сделки. 
За допълнителна информация относно съобщението и разработките на Европейски съвместeн форум за трансферно ценообразува-
не, моля, вижте : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/arbitration_convention / index_en.htm 
 
Консолидираната версия на разпоредбите за прилагане на Митническия кодекс на Общността е достъпна онлайн 

Консолидираната версия на разпоредбите за прилагане Митнически кодекс на Общността (Регламент на Комисията EEC/2454/93 
относно определяне на разпоредби за прилагане на Регламент на Съвета EEC/2913/92 за създаване на Митнически кодекс на Общ-
ността) от 1-ви юли 2009 вече е на разположение на интернет страницата на Генерална дирекция "Данъчно облагане и митнически 
съюз". Тази консолидирана версия все още не включва измененията в резултат от Регламент на Комисията EC/414/2009 за измене-
ние на Регламент EEC/2454/93. 
Консолидацията се състои от включване в един текст, без автентичност на официален документ, на даден основен инструмент 
(договор или част от законодателството на Общността) и измененията и корекциите, които впоследствие се правят в него. Консоли-
дираната версия на Договора за създаване на Европейската общност е на разположение в EUR-Lex. Консолидираните версии са 
предназначени главно за документиране. 
Консолидираните версии на Митническия кодекс на Общността и разпоредбите за прилагането му са на разположение на: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/community_code/index_en.htm 
 
Обявени са темите от втората покана за представяне на предложения на Инициативата за иновативни лекарства  

Инициативата за иновативни лекарства (ИИЛ) — публично-частното партньорство между Европейската комисия и европейската фар-
мацевтична индустрия, представлявана от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА) — опо-
вести наскоро първия голям успех в сътрудничеството. ИИЛ обяви научноизследователските теми по втората си покана за предста-
вяне на предложения. С тези теми ИИЛ се стреми да ускори откриването и разработването на нови лекарства за лечение на ракови-
те, възпалителните и инфекциозните заболявания.Наличното финансиране по втората покана ще бъде 156,3 млн. EUR, от които 
76,8 млн. EUR се осигуряват от Европейската комисия, а 79,5 млн. EUR се очаква да бъдат осигурени в натура от дружествата чле-
нове на ЕФФИА. 
Инициирана през 2007 г., ИИЛ представлява публично-частно партньорство, с което се цели предоставянето на подкрепа за по-
ефективното откриване и разработване на по-добри лекарства за пациентите чрез премахване на проблемите от развоен характер в 
настоящия процес на разработване на лекарства. 
Общият бюджет на ИИЛ за периода 2008—2017 г. е 2 млрд. EUR (1 млрд. EUR от Европейската общност и 1 млрд. EUR от отрасъ-
ла). 
Първата покана за представяне на предложения на ИИЛ беше открита през април 2008 г. Бяха представени 134 предложения и бяха 
подбрани 15 от тях за получаване на сумата от 246 млн. EUR. 
Предвижда се втората покана за представяне на предложения на ИИЛ да бъде открита на 30 октомври 2009 г. 
За повече информация относно ИИЛ и за пълния списък на темите от втората покана за представяне на предложения, моля, посете-
те:   
http://imi.europa.eu и http://www.imi-europe.org 

 

Нова покана за представяне на предложения по програма „Хора” на 7РП 

Европейската комисия наскоро публикува покана за представяне на предложения. Крайният срок за подаване на проектите е 22 де-
кември 2009г. 
За по-подробна информация, моля посетете: 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=247 
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Съобщение на Европейската комисия за подобряване на прилагането на правата върху интелектуална собстве-
ност в рамките на вътрешния пазар 

Комисията прие съобщение (COM (2009) 467) за подобряване прилагането на правата върху интелектуалната собственост в рамките 
на вътрешния пазар. В съобщението се определя поредица от практически инициативи в отговор на драматичния и вреден ефект, 
който фалшифицирането и пиратството оказват върху икономиките на ЕС и на обществото като цяло.Комисията предлага да се до-
пълни съществуващата правна рамка чрез по-конкретни мерки и по-широко сътрудничество между частния сектор, националните 
органи и  потребителите в рамките на вътрешния пазар. 
Действията в това съобщение целят да: 

 подкрепят прилагането на правата чрез изграждането на нова Европейска обсерватория за фалшифицирането и пиратството; 
 насърчат административното сътрудничество в Европа чрез съгласувани действия, за да гарантира по-ефективен обмен на инфор-
мация и взаимна помощ 
изградят коалиции между заинтересованите страни за преодоляване на конфликти и спорове, посредством изготвяне на доброволни 
споразумения за сътрудничество, които се фокусират върху конкретни проблеми, като продажба на фалшиви стоки по интернет, и са 
способни да се адаптират към бързо променящите се пазари и технологии. 
Съобщението е достъпно на: 
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/ip-09-1313/communication_en.pdf 

За повече информация относно подобряване на прилагането на правата на ИС във вътрешния пазар посетете: 
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_en.htm 
 

Нови законодателни предложения за засилване на финансовия надзор в Европа  

Европейската комисия прие важен пакет от законопроекти за значително засилване на надзора над финансовия сектор в Европа.  
Целта на тези засилени договорености за сътрудничество е устойчиво укрепване на финансовата стабилност на ЕС; да се гарантира, 
че едни и същи основни технически правила се прилагат и изпълняват последователно; да се идентифицират рисковете в системата 
в ранен стадий; както и да се даде възможност за съвместни действия, далеч по-ефективни при извънредни ситуации и при решава-
нето на спорове между надзорните органи. 
С тези законодателни актове се създава нов Европейски съвет за системен риск (ЕССР), чиято задача е да открива рисковете за 
финансовата система като цяло и да издава ранни предупреждения за тези рискове, в отговор на които да бъдат предприемани бър-
зи действия. Създава се също така Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), състояща се от националните надзорни органи 
и трите нови европейски надзорни органа за банковия сектор, за сектора на ценните книжа и за сектора на застраховането и профе-
сионалното пенсионно осигуряване.  
Настоящата финансова криза  подчертава слабостите в надзорната рамка на ЕС,  
която продължава да бъде разпокъсана по национален признак, независимо от създаването на единен европейски пазар преди пове-
че от десет години и значението на общоевропейските институции. Законодателните предложения са насочени към тези слабости на 
пруденциалния надзор както на макро, така и на микро равнище.  
По-подробна информация относно законодателните предложения може да намерите  на: 
 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15861_en.htm 
 

Конференция за европейската машиностроителна промишленост, Брюксел - 9-ти декември, 2009  

Организирана от Главна дирекция" Предприятия и промишленост " на Европейска комисия, Конференцията ще приветства новата 
"Машиностроителна директива” 2006/42/ЕО. Тази директива, която ще влезе в сила на 29 декември 2009 г., е допринесла за създава-
нето на вътрешен пазар за машиностроителни продукти в Европа, като същевременно осигурява високи нива на безопасност и ино-
вативност. 
Конференцията ще събере за първи път заедно вземащите решение, заинтересованите страни и тези, които ще прилагат директива-
та. От техните различни гледни точки - политически, регулаторни и промишлени - те ще анализират състоянието на сектора след 
кризата и ще разработят далновидни инициативи за в бъдеще. 
Организатор: Европейска комисия 
Кога: 9 декември 2009г. 
Къде: Charlemagne Conference Centre – room ‘Alcide de Gasperi’, rue de la Loi 
170, 1000 Brussels, Belgium 
Проектът за дневен ред и регистрация са на разположение на:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3522&tpa_id=146&laNG = EN  
За да свалите текста на "Машиностроителната директива” 2006/42/ЕО , моля, преминете към : 
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/revdir.htm 
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Публикувани са оперативни ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна помощ по ОП 
“Конкурентоспособност” 

Управляващият орган в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и ИАНМСП - Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 
2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. подготвиха за бенефициен-
тите, подписали договори за безвъзмездна помощ, ОПЕРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА за изпълнение на договори за безвъзмездна фи-
нансова помощ по следните операции:  

1. Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG161PO003-1.1.02: 
"Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги" 

2. Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG161PO003-2.1.03 
"Покриване на международно признати стандарти" 

3. Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG161PO003-2.1.04 
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия". 

4. Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Процедура: BG161PO003-2.1.05 
"Технологична модернизация в големи предприятия" 

Оперативните ръководства имат за задача да улеснят бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизи-
рана информация относно техните основни права и задължения и да осигурят ефективно техническо и финансово изпълнение на 
договорите за безвъзмездна финансова помощ, подписани с Договарящия орган с оглед постигане на качествено и навременно из-
пълнение на дейностите, заложени в тях. 

Ръководствата са публикувани на интернет адрес http://www.sme.government.bg/IANMSP/story.aspx?id=1699 

Министерството на финансите публикува предложения за изменения в данъчното законодателство 

На интернет сайта на Министерството на финансите www.minfin.bg в категория "Данъчна политика"/ "Проекти на нормативни актове" 
са публикувани проектите на Законите за изменение и допълнение (ЗИД) за 2010 година на Закона за акцизите и данъчните складо-
ве, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното 
подоходно облагане и Закона за местните данъци и такси. 

В посочената категория са дадени и съответните мотиви за изменения в законите. 

Термини на български език са интегрирани в обща търсеща система в областта на марките 

Петата фаза на проекта EuroClass достигна до своя успешен край с присъединяването на Патентно ведомство на Република Бълга-
рия. Към 7 октомври т.г. вече са интегрирани 13 ведомства и системата работи на 22 езика. 

EuroClass е съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на стра-
ните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на 
класификацията за марките. 

Продължава изграждането на максимално пълна база данни, която да съдържа списък на стоките и услугите на националните езици 
на всички ведомства, участващи в проекта. 

Целта на EuroClass е всяко запитване, отправено към базата данни, да получи отговор, без да е необходимо потребителите да поз-
нават точната терминология според одобрения превод на класификацията. Системата представлява полезна допълнителна услуга в 
помощ на клиентите и същевременно е още една стъпка към уеднаквяване на използваната класификационна терминология от стра-
ните - членки и улеснение при прехода към електронна форма на заявяване. 

Достъпът до EuroClass може да бъде осъществен на електронен адрес: http://oami.europa.eu/euroclass/actions/ctfEntry.do. За улесне-
ние на клиентите на Патентното ведомство, страницата е преведена изцяло на български език. 

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.  


