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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Тема на месеца

“Европейска година на доброволчеството”
Европейска година на доброволчеството
Всяка година Европейската комисия
(ЕК) се ангажира с общоевропейски
проблем, на който отделя по – специално внимание. Изминалата 2010 г. беше
посветена на борбата с бедността и социалното изключване, а 2011 година е
обявена за Европейска година на доброволчеството. Основната идея на този
проект на ЕК е да се акцентира върху огромното значение на работата на доброволческите организации, да се популяризира и масовизира сред европейските
граждани,а също така и да се стимулира
включването на младите в доброволчески инициативи и мероприятия.
Според данни на ЕК към момента в страните от Западна Европа 1 на всеки 5 души
е ангажиран с доброволчески инициативи,
докато в новите страни-членки от Източна
и Централна Европа този брой е значително
по – малък. Според изследване на Евробарометър от май 2010 г. едва 30% от европейските граждани заявяват, че извършват
доброволчески дейности макар и да не е редовно.
В рамките на кампанията „Европейска
година на доброволчеството – 2011” се провеждат редица осведомителни мероприятия, изложби и конференции. Сред тях найемблематичното събитие е Доброволческият

тур, който ще премине през градове от всяка държава-членка, където в продължение
на няколко дни ще се популяризира идеята
на доброволчеството. В същността на тази
обиколка е от една страна да срещне доброволци от различните европейски страни, но също така и да запознае обществото с този вид дейност, с ползите от него и
възможностите за участие в доброволчески
инициативи. България като страна-членка
на Европейския съюз също участва в Европейската година на доброволчеството, като
турът ще мине през България в последната седмица на ноември.
За да стимулират и популяризират Европейската година на доброволчеството в
кампанията се включват и известни личности от политическия и обществения живот
на страната, между които и Европейският
комисар за международно сътрудничество,
хуманитарна помощ и реакция при кризи
Кристалина Георгиева, както и предишният
българин - еврокомисар Меглена Кунева. Те
участваха в организираната от представителството на ЕК в България кампания „Отново на училище”. Нейната цел е в Денят на
Европа - 9 май, реализирали се успешно в
държавната или европейската администрация личности да се върнат обратно в училището, което са завършили, да се срещнат
с учениците и да обсъдят теми от европейския дневен ред, вълнуващи и двете страни. За пръв път тази идея е реализирана
от германското председателство на ЕС през
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2007 г. като за утвърждаването на успеха й
в България тази година дадоха своя принос
и български студенти, част от пилотния проект на представителството на ЕК в България
– „Team Europe Junior”. Чрез конкурс през
месец януари тази година бяха избрани 44
български студенти - доброволци, които да
участват в кампанията „Обратно на училище. Освен това екипът участва и в редица
други информационни кампании за популяризиране на доброволчеството у нас.
Във връзка с доброволчеството беше
създадена и Европейската доброволческа
служба. Тя предоставя уникалната възможност на млади хора между 18 и 30 годишна възраст да участват като доброволци по
проект, който ги интересува в друга страна,
като не е задължително тя да бъде член на
ЕС. Посрещащата организация осигурява на
доброволците подслон, храна, езиков курс
и джобни пари. Единственото, което доброволците трябва да заплатят, е 10% от стойността на транспортните разходи.
Европейската година на доброволчеството е едновременно празник и предизвикателство. Тя дава възможност на всеки да
участва и да даде своя принос за изграждането на една по – добра и по - хуманна
Европа. Не случайно е избрано и мотото на
Европейската година на доброволчеството –
„Стани доброволец! Дай своя принос!”.
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НОВИНИ
Обявена
е
процедура
BG161PO003-2.1.11
„Технологична модернизация в малки
и средни предприятия“ по ОП
Конкурентоспособност
На 30.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма – Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 и
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
- Междинно звено по Приоритетни оси
1 и 2 на Оперативната програма, обявяват открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок
за кандидатстване BG161PO003-2.1.11
„Технологична модернизация в малки
и средни предприятия“.
Основната цел на процедурата е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни
предприятия от високотехнологичните и
средновисокотехнологични сектори, определени като приоритетни за развитието на
националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп
до професионални съвети и консултации,
свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите
ще се изпълняват на територията на Репу-

блика България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е 97 791 500 лева.
Пълният пакет документи и Насоките за
кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.
opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в
териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 – Изпълнителната
агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград,
Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.04.2011 г.

Обявена
е
процедура
BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа
за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне
на иновативни услуги“ по ОП
Конкурентоспособност
На 30.12.2010 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма – Управляващ
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орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия Междинно звено по Приоритетни оси 1
и 2 на Оперативната програма, обявяват
открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания
за качество, с няколко крайни срока
за кандидатстване BG161PO003-1.1.04
„Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси
и предоставяне на иновативни услуги“.
Основната цел на процедурата е да
предостави интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на българските
предприятия в изпълнението на успешни
проекти за внедряване в производството и
пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги (като услугите следва
да са резултат от внедрен иновативен процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български предприятия, които имат капацитета
да внедрят в производството иновативни
продукти, процеси или услуги – собствена
разработка, както и да осигурят тяхната успешна пазарна реализация като гарантират
ненарушаването на права върху чужда интелектуална собственост.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите
ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е 48 895 750 лева.
Пълният пакет документи и Насоките за
кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.
opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, как-

то и на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в
териториалните звена на Междинното звенона Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 – Изпълнителната
агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград,
Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
Крайни срокове за набиране на проектни
предложения по процедурата през 2011 г.:
• Сесия 1 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 7 март 2011 г.
• Сесия 2 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 9 май 2011 г.
• Сесия 3 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 11 юли 2011 г.
• Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 12 септември 2011 г.
• Сесия 5 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 14 ноември 2011 г.

Обявена е процедура „Разработване на иновации от
стартиращи предприятия” по
ОП „Конкурентоспособност“
На 06.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма – Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 и
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни
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оси 1 и 2 на Оперативната програма,
обявяват процедура с предварителен
подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG161PO003-1.1.05 „Разработване на
иновации от стартиращи предприятия“.

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните
предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе,
София, Стара Загора и Велико Търново.

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал,
като им предостави подкрепа в етапа на
разработване на иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо
внедряване в икономиката. Подкрепата по
настоящата процедура е изцяло насочена
към стартиращи иновативни предприятия,
създадени не по-рано от 3 години преди
датата на подаване на проектното предложение по процедурата, които притежават
необходимия капацитет за изпълнението на
успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с оглед увеличаване
дела на създаваните иновативни продукти
от българските предприятия.

Крайни срокове за набиране на проектни
предложения по процедурата през 2011 г.:

Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите
ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е 39 116 600 лева.
Пълният пакет документи и Насоките за
кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: http://
www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/
id_99.html и www.ibsme.org, както и на
Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.
eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в
териториалните звена на Междинното звено

• Сесия 1 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 9 март 2011 г.
• Сесия 2 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 10 май 2011 г.
• Сесия 3 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 12 юли 2011 г.
• Сесия 4 с краен срок за набиране на проектни предложения – 13 септември 2011 г.
• Сесия 5 с краен срок за набиране на
проектни предложения – 15 ноември 2011 г.

Обявена е процедура „Създаване на нови и укрепване
на съществуващи технологични центрове“ по ОП „Конкурентоспособност“
На 10.01.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма – Управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика“ 2007-2013 и
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - Междинно звено по Приоритетни
оси 1 и 2 на Оперативната програма,
обявяват процедура с предварителен
конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови
и укрепване на съществуващи технологични центрове“.
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Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за
създаването на нови и укрепането на вече
съществуващи технологични центрове в
България, които да подпомoгнат достъпа на
предприятията до ново знание и технологии, и да стимулират комерсиализирането
на резултатите от научните изследвания.
Процедурата е пряко насочена към предоставянето на подкрепа за извършване на
необходимите предварителни (предпроектни) проучвания, изработването на задания
за проектиране и необходимата техническа
документация във връзка с изграждането на
технологични центрове, както и осигуряване на необходимото специализирано оборудване за обезпечаване на дейността им.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите
ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата
е 39 116 600 лв.
Пълният пакет документи и Насоките за
кандидатстване по процедурата са публикувани на следните интернет адреси: www.
opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал
за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в
териториалните звена на Междинното звено
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните
предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе,
София, Стара Загора и Велико Търново.

Крайни срокове за набиране на проектни
предложения (Формуляри за предварителен
подбор на проектни предложения) по процедурата през 2011 г.:
• Сесия 1 с краен срок за набиране на
проектни предложения (Формуляри за
предварителен подбор на проектни предложения) – 14 март 2011 г.
• Сесия 2 с краен срок за набиране на
проектни предложения (Формуляри за
предварителен подбор на проектни предложения) – 16 май 2011 г.
• Сесия 3 с краен срок за набиране на
проектни предложения (Формуляри за
предварителен подбор на проектни предложения) – 18 юли 2011 г.
• Сесия 4 с краен срок за набиране на
проектни предложения (Формуляри за
предварителен подбор на проектни предложения) – 19 септември 2011 г.
• Сесия 5 с краен срок за набиране на
проектни предложения (Формуляри за
предварителен подбор на проектни предложения) – 21 ноември 2011

Студентски
награди

стипендии

и

Министерство
на
образованието,
младежта и науката стартира процедура
за набиране на проектни предложения
по схема за безвъзмездна финансова
помощ BG051PO001/4.2.04 Студентски
стипендии и награди
Цел на настоящата схема е съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския
социален фонд
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 46 799 600 лв.
Крайният срок за подаване на про-
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ектно предложение е 7 февруари 2011
г., 16.00 часа.

Втори прием на документи
за покупка на млечни квоти
От 17 до 31 януари 2011 г. в областните дирекции на Разплащателната
агенция започва повторен прием на
заявления за купуване на индивидуална млечна квота за доставка и квота
за директна продажба. Свободните количества за доставка са в размер на 16
262 384,48 кг., а за директна продажба - 1 124 588.281 кг. Със заповед на
министъра на земеделието и храните за
настоящата квотна година е утвърдена
цена от 0.15 лв. за килограм краве мляко с масленост 3,8% както за доставка,
така и за директна продажба.
Първият прием на документи за квотната
борса се проведе от 1 до 31 август 2010 г.
в ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция.
Крайният срок за приемането на заявления
за продажба изтече на 15 ноември 2010 г.
Експертите от РА изпратиха уведомителни
писма на млекопроизводителите, които желаят да купят квоти, каквито са нормативните изисквания. В едномесечен срок, след
като купувачите заплатят дължимите суми
на Разплащателна агенция, тя превежда парите на одобрените производители, предава МЗХ.
След обработване на резултатите беше
установено, че по някои от одобрените заявки за покупка квотите не са платени от
кандидатите. Фонд „Земеделие“ има задължение да обяви повторно свободните количества квоти на интернет страницата.
Ако свободните количества не бъдат изтъргувани, те остават притежание на продавача, след като му бъдат удържани задължителните 5%, които остават в полза
на Националния резерв. Изплащането на

сумите по одобрените за продажба индивидуални млечни квоти ще се извърши по
поредността на заявлението, подадено в периода от 1 септември до 15 ноември 2010 г.
Експерти от техническия инспекторат ще
проверят на място всички одобрени заявления за продажба на квота, веднага след
извършване на превода на сумите и издаването на удостоверения за продажба на индивидуална квота.

ДФЗ приема заявления по
схемата „Изкореняване на
винени лозя”
Лозарите и винопроизводителите,
които заявиха желание да участват
в схемата „Изкореняване на винени
лозя“ и получиха уведомителни писма
от Разплащателната агенция, могат да
подават заявления за подпомагане до
1 февруари в Централно управление на
фонд „Земеделие“.
Европейската комисия определи за България бюджет в размер на 321 903 евро ,
който да се прилага през лозарската 2010
- 2011 г. Мярката има за цел да приспособи
условията за отглеждане на лозя в страната
към изискванията, прилагани в рамките на
общността, предава ДФЗ.
До 15 март 2011г. кандидатите по тази
програма ще бъдат поканени да подпишат
договор с ДФ „Земеделие“. Премията за изкореняване се предоставя за плододаващи лозови масиви, които са регистрирани
по Закона за виното и спиртните напитки
(ЗВСН) като лозарско стопанство. Тя ще се
изплаща еднократно за одобрена площ на
база среден добив (в хектолитри) на стопанство за предходните три години.
От 16 август до 15 септември миналата
година в Разплащателната агенция се извърши предварителен прием на документи
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по схема „Изкореняване на винени лозя“.
Кандидатстването имаше за цел да даде
ориентир както за броя на желаещите да се
включат в схемата, така и за изготвянето на
разчети за размера на необходимия проектобюджет по нея.
Изискванията бяха свързани с размера на стопанството, което не можеше да е
по-малко от 0,1 ха, както и с количеството
плододаване от лозовия масив, декларирани пред Изпълнителната агенция по лозата
и виното за последните три години.
Лозовите насаждения, за които ще се
изплаща премията, трябва да са поддържани добре през последните три години, като
ползвателите й имат задължение в следващия тригодишен период да спазват изискванията за добро земеделско и екологично
състояние на земеделската земя.

България е разплатила 2.2
млрд. лева евросредства през
2010 г.
Общата стойност на европейските
средства, разплатени през 2010 година
от Националния фонд към Министерството на финансите по седемте оперативни програми, предприсъединителните фондове, Инструмента Шенген и
Европейското икономическо пространство, възлизат на около 2.2 млрд. лева
(1.125 млрд. евро) към 31 декември. От
тях по предприсъединителните фондове, Инструмента Шенген и ЕИП са разплатени 1.025 млрд. лева, а 1.175 млрд.
лева са разплатени от Структурните
фондове, съобщава Министерство на
финансите.
Дирекция „Национален фонд“ в МФ е
Сертифициращ орган и Орган, отговорен за
получаване на средствата от Структурните
и Кохезионния фонд на ЕС през програмния
период 2007-2013 година.

През декември 2010 година са разплатени около 20 на сто от всички средства.
През 2010 г. бяха планирани и осъществени редица мерки в отговор на необходимостта от оптимизиране на процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз.
През първата половина на миналата година Министерството на финансите предприе
конкретни стъпки за усъвършенстване на
всички процедури по ефективното разходване на средствата от ЕС.
Всички наличности от Европейската комисия по програмите са предоставени на
Управляващите органи, с което процесът
на плащания към бенефициентите се оптимизира и ускорява в максимална степен в
рамките на компетенциите на финансовото
министерство.
През 2010 г. беше подобрен достъпът до
финансов ресурс на публични бенефициенти по три оперативни програми, по които
се осъществяват инфраструктурни проекти
- „Околна среда“, „Транспорт“ и „Регионално развитие“. Беше увеличен размерът на
авансовите плащания към публични бенефициенти до 35% от стойността на проектите. Резултатът е значително увеличение
на общия размер на плащанията към бенефициентите по посочените оперативни програми, което възлиза на 1.2 млрд. лв. за годината. В сравнение с предходната 2009 г.
увеличението е три пъти.
Общата стойност на средствата, платени
по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“ само за месец декември, представлява 28% от всички средства, платени през 2010 година и достигна
30 на сто от бюджета на програмата.
Съществен напредък беше постигнат във
финансовото изпълнение при проектите по
Кохезионния фонд (Регламент 1164/94)/
ИСПА като само за месец декември 2010 г.
са разплатени 102 млн. евро. В рамките на
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десетгодишния период на изпълнение на
предприсъединителната програма една трета от плащанията са извършени само през
последната година. Общият размер на платените разходи до края на 2010 г. възлиза
на над 70% от общо договорените средства
по ИСПА.
Предвид функциите и отговорностите по
разходването на средствата от бюджета на
ЕС и националния бюджет, Министерството
на финансите подкрепя всяка добра идея и
инициатива, която би подпомогнала и ускорила процеса на усвояване на финансовата
помощ от ЕС.

Балканската стипендия за
отлични постижения в журналистиката
Фондация „Роберт Бош“ и фондация
„Ерсте“, в сътрудничество с Балканската мрежа за разследващи репортажи
(BIRN),
имат удоволствието да обявят началото
на петото издание на програмата „Балканската стипендия за отлични постижения в
журналистиката“
Всяка година 10 балкански журналисти
са избирани чрез конкурс да получат финансиране и професионална подкрепа за
проучване и създаване на репортаж по тема
с регионална и европейска значимост. Поканват се опитни журналисти да кандидатстват и да представят своите предложения
за проучвания по темата за 2011 г. - „ПРАВОСЪДИЕ“.
Успешните кандидати ще получат:
• стипендия от 2000 евро, средства за
пътуване в размер до 2000 евро и шанса да
участват в 7-месечна програма за професионално развитие;
• възможността да пътуват из региона с

цел да създадат задълбочени проучвания с
регионални и европейски измерения;
• трейнинг от международно признати
журналисти и експерти;
• възможността техният материал да
бъде публикуван из Европа и да станат членове на разрастващата се мрежа от балкански журналисти с отлични постижения в
професията.
Изисквания
Кандидатитае трябва да са:
• граждани на Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора;
• да имат журналистически опит;
• отлично да владеят английски език
(като репортажите може да са на местния
език);
• да имат съгласие от работодателя си за
участие.
За програмата
Стипендиантската програма включва въвеждащ семинар през май във Виена, напътствия за всеки стипендиант, индивидуални пътувания до други стани от региона
и от ЕС, както и заключителен семинар и
церемония за връчване на наградите през
ноември в Берлин.
Стипендиантите ще получат напътствия
от редакционния екип на Балканската мрежа за разследващи репортажи в процеса на
работа, а по време на семинарите във Виена и Берлин ще научат повече по актуални
теми на Европейския съюз, ще се срещнат
с австрийски и германски политици и икономисти, ще създадат контакти с медийний
партньори на програмата - Süddeutsche
Zeitung и Der Standard.
Независимо жури ще избере трите найдобри статии, които ще получат атрактивни
награди: 4000 евро, 3000 евро и 1000 евро.
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Завършените репортажи ще бъдат разпространени на местните езици и на английски език и ще бъдат публикувани в онлайн
издание, достъпно на уебсайта на стипендиантската програма: http://fellowship.birn.
eu.com
Стипендиантите са окуражавани да поддържат контакт и да подкрепят нови членове чрез мрежата от възпитаници.
Кандидатстване
Кандидатурите трябва да бъдат получени не по-късно от 1 март 2011 г. Заявлението и насоките за кандидатстване са налични
на адрес: http://fellowship.birn.eu.com
За повече информация:
Dragana Žarković Obradović
Fellowship programme manager
BIRN
Kneginje Ljubice 12
11 000 Belgrade, Serbia
Tel/fax: +381 (0)11 6 555 91
Email: fellowship@birn.eu.com

„С ратифицирането на Споразумението
за стабилизиране и асоцииране Европейският парламент решително насърчава Сърбия да продължи историческия си път към
ЕС. Признаваме и приветстваме постиженията на Сърбия през изминалата година.
В същото време изтъкваме предизвикателствата, които предстоят. Белград трябва изцяло да сътрудничи на Трибунала в Хага за
военни престъпления в бивша Югославия,
за да може процесът по ратифициране на
ССА да продължи безпрепятствено“, заяви по време на пленарния дебат депутатът
Желко Качин (АЛДЕ, Словения), докладчик
на ЕП за Сърбия.
Споразумението за стабилизиране и
асоцииране засилва търговските отношения
между ЕС и Сърбия и предвижда перспектива за членство в блока. То бе подписано
през 2008 г.
Държавите членки започнаха ратифицирането през юни 2010 г. и досега в 11 от
тях този процес е приключил. Поради тази
причина, депутатите призоваха оставащите
страни от ЕС да пристъпят към ратификацията.

Европейските депутати гласуваха в
подкрепа на Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС
и Сърбия, което се нуждае от одобрението на ЕП, както и от ратификация от
държавите членки, за да влезе в сила.
Парламентът одобри ССА с вдигане на
ръце, а резолюцията на ЕП бе приета с
612 гласа „за“, 38 „против“ и 28 „въздържали се“.

Призовавайки към „незабавно“ започване на преговори с Косово, депутатите
приветстваха желанието на Сърбия да се
ангажира с диалог с помощта на ЕС и подчертаха, че ангажимента и готовността на
двете страни за компромис са необходими
за стабилността в региона и за подобряване на благосъстоянието на хората. Сръбските паралелни структури в Северно Косово
трябва да бъдат разформировани, тъй като
подкопават процеса на децентрализация
и възпрепятстват пълната интеграция на
сръбската общност в институциите на Косово, се казва още в резолюцията.

Белград трябва изцяло да сътрудничи на
Трибунала в Хага за военни престъпления в
бивша Югославия, се подчертава в резолюцията на Парламента.

От декември 2009 г. сръбските граждани могат да пътуват без визи в Шенгенското
пространство. Сръбските власти трябва да
предприемат „адекватни мерки“ за ограни-

ЕП одобри Споразумението
за стабилизиране и асоцииране (ССА) между ЕС и Сърбия
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чаване на възможностите за злоупотреба
с визовия режим и, в частност, „да гарантират, че сръбските граждани са добре информирани относно своите права и задължения“, заявяват депутатите в контекста на
увеличаващия се брой на „фалшиви“ кандидати за получаване на политическо убежище в някои държави членки.
Сърбия е държавата в Европа с най-голям брой на бежанци и вътрешно разселени
лица, които са заплашени от проблеми с жилищно настаняване и бедност. Поради това
депутатите подчертават, че е необходимо
постигането на допълнителен напредък по
разрешаването на проблемите с бежанците в
региона. Освен това, в резултат на споразуменията за реадмисия с държави членки на
ЕС, се предвиждат над 150 000 върнати лица
и тяхното „успешно реинтегриране ще изисква цялостна подготовка, по-специално на
равнище местни органи“, допълва текстът.

Правителството
фонд „Тютюн“

закрива

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.
С промените се закрива фонд „Тютюн“,
който досега осъществяваше държавното подпомагане в сектора, съобщи
Министерският съвет.
Отменят се и разпоредбите, свързани с
разпределението на квоти за производство,
регулацията на изкупните цени на тютюна,
премирането, както и безвъзмездното предоставяне на семена на производителите.
Тютюнопроизводителите в бъдеще ще
бъдат подпомагани както всички останали
от аграрния сектор и ще подлежат на вписване в поддържания от земеделското министерство регистър (по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители).

Приетият от кабинета документ предвижда също отмяна на редица разпоредби, свързани с договорните отношения при
изкупуването на тютюна с цел привеждане на сектора на пазарна основа, допълва
investor.bg.
Другите промени в законопроекта са
свързани с прилагането на ефективен контрол върху съдържанието и емисиите на
тютюна и тютюневите изделия от страна на
България като държава-членка на ЕС. Предвижда се Институтът по тютюна и тютюневите изделия да прави анализи за съдържанието на вредни вещества и съставки в
тютюневите изделия.
Държавното регулиране на производството, изкупуването и търговията с тютюн
до края на 2006 г. се осъществяваше чрез
използването на целия инструментариум,
предвиден в Закона за тютюна и тютюневите изделия. С влизането на България в
ЕС действащата законова уредба се запази,
според предвидената в Договора за присъединяване възможност помощите, установени в държавата-членка преди датата на
присъединяването и все още приложими
след нея, да продължат да се прилагат до
края на третата година от еврочленството.
Срокът за държавно подпомагане на сектора чрез тези схеми изтече на 31 декември
2009 г. След тази дата всяка помощ, насочена към тютюнопроизводителите в България, се счита за „нова помощ“, мотивират се
вносителите на промените.
През тригодишния период, в който продължи държавното подпомагане на тютюнопроизводителите в България, е приет
европейският регламент 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари. Той налага на България
като държава-членка на ЕС да премахне напълно регулирането в сектора. Затова трябва да отпаднат квотите за производство и
субсидирането, а секторът да заработи из-
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цяло на пазарна основа. Целта е да се запази подпомагането единствено в контекста
на политиката на ЕС за развитие на селските райони, където са и пренасочени финансовите средства.

Покана за предложения по
Програма „Prince 2010”
В Официалния вестник на ЕС от 20
януари е публикувана покана за предложения по Програма „Prince 2010“ ЕС27. Общата цел на тази покана е да
повиши информираността за ползите и
предизвикателствата на разширяването на ЕС към Западните Балкани, Турция и Исландия, като включи в процеса
основните заинтересовани страни, лицата, които влияят върху общественото
мнение и професионалистите от медиите. Целта е да се насърчат контактите
между хората.
Поканата се състои от две обособени позиции: телевизионни програми (позиция 1)
и действия за повишаване на информираността (позиция 2).
Очаквани резултати
Очакваните резултати са:
• насърчаване и принос към информиран
обществен дебат относно политиката на ЕС
за разширяване, като се създават и излъчват
специални телевизионни програми, които:
o въвеждат разширяването на ЕС в общественото пространство;
o показват на европейските граждани
какво въздействие (ползи, възможни недостатъци) има разширяването на Съюза върху
всекидневния им живот;
o развенчават митовете и лъжливите
очаквания;
o променят настройката към държави-

те, които участват в разширяването, и разбиват стереотипите;
• поддържане на информация и комуникация относно въпроси, свързани с разширяването на ЕС, способстване за преодоляване на предубежденията. Представяне на
държавите, участващи в разширяването,
чрез организиране на повишаващи информираността действия, културни и спортни
събития.
Допустими кандидати
Позиция 1 - телевизионни програми
За да отговарят на условията за безвъзмездни средства, кандидатите трябва да бъдат:
• дружество за телевизионно излъчване
(дружествата за производство не отговарят
на условията като основен кандидат);
• обществени или частни организации
(само юридически лица, поради това физически лица не се допускат);
• регистрирани в една от 27-те държавичленки на ЕС;
• пряко отговарящи за подготовката и
управлението на действията заедно със
своите партньори.
Позиция 2 - действия за повишаване
на информираността
За да отговарят на условията за безвъзмездни средства, кандидатите трябва да бъдат:
• обществени или частни организации
(само юридически лица, поради това физически лица не се допускат);
• регистрирани в една от 27-те държавичленки на ЕС;
• пряко отговарящи за подготовката и
управлението на действията заедно със
своите партньори.
Допустими действия
Определените действия са:
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Позиция 1 - телевизионни програми
• телевизионни програми с гаранция за
разпространение;
• програмата трябва да бъде разпространена в една или повече държави-членки
на ЕС;
• периодът на изпълнение на проекта не
може да превишава 18 месеца.
Позиция 2 - действия за повишаване
на информираността
За да бъдат допуснати, действията трябва да изпълняват поне едно от следните условия:
• да имат презгранично измерение, т.е.
да се извършват в поне две от държавитечленки на ЕС или страните кандидатки/потенциални кандидатки;
• да се състоят от поредица дейности за
повишаване на информираността;
• да съчетават два или повече различни
вида действия за повишаване на информираността, като всеки от тях има свое собствено въздействие.
Насоките към тази покана съдържат неизчерпателен списък на допустимите действия. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЕК.
Периодът на изпълнение на проекта не
може да превишава 12 месеца.
Проектите съгласно тази покана трябва
да бъдат завършени най-късно до 30 ноември 2013 г.

принос от Комисията не може да превишава
60 % (за позиция 1) и 80 % (за позиция 2)
от общите допустими разходи. Той ще бъде
предоставен под формата на безвъзмездни
средства.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени най-късно до 31 март 2011 г. на адрес:
Ms Catherine WENDT
European Commission
Directorate-General for Enlargement
Unit A2 - Information and Communication
Rue de la Loi/Wetstraat 170
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Насоките относно тази покана, както и
формулярът за кандидатстване и приложенията, могат да се намерят на следния адрес:
http://ec.europa.eu/enlargement/howdoes-it-work/grants-tenders/grants/index_
en.htm
Кандидатурите трябва да отговарят на
всички условия, изложени в насоките, да
бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат цялата информация и приложенията, посочени в пълния
текст на поканата.

Насоки за кандидатстване
по нова процедура по ОПАК
са публикувани за мнения и
коментари

На кандидатурите, отговарящи на условията, ще се дават точки, които могат
да достигнат до 100. В Насоките, които се
намират на страницата на ЕК, се съдържат
подробни таблици за оценяването, отделно
за позиция 1 и позиция 2.

Проект на Насоките за кандидатстване по процедура „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в
това число чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1)
по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) са публикувани на интернет сайта на програмата.

Сумата, по поканата за предложения,
възлиза на 2 500 000 EUR. Финансовият

Мярката е в съответствие с Постановление
на Министерския съвет № 121/31.05.2007
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г., по силата на което Управляващият орган
на ОПАК трябва да публикува на интернет
страницата си проект на Насоки за кандидатстване най-малко 10 дни преди старта на
съответната процедура.
Целта е да бъдат получени мнения, коментари и предложения от всички заинтересовани страни, за да се постигне по-високо качество на публикуваните документи и
по-голямо съответствие с потребностите на
целевите групи по програмата.
Управляващият орган на ОПАК приема
мнения и коментари на електронна поща:
info@opac.government.bg, по факс: 02/9859
55 11 или с писмо, изпратено на адрес:
гр. София, пк 1040, ул. „Г.С.Раковски” №
102, Министерство на финансите, дирекция
„Оперативна програма „Административен
капацитет”.
След като получената информация бъде
обобщена, ще се премине към откриване на
посочените процедури, но не по-късно от
края на месец януари.

Покана за предложения
и изразяване на интерес по
Програма „ЕСПОН 2013“
В Официалния вестник на ЕС от 25
януари е публикувано обявление, че в
рамките на Програма „ЕСПОН 2013“ е
започнало набирането на кандидатури
по поканa за представяне на предложения и изразяване на интерес.
Поканите са:
• Покана за представяне на предложения за проекти в областта на приложните
изследвания:
o Европейски региони: потенциален
принос към стратегията „Европа 2020“ (бюджет: 400 000,00 EUR);

Европа (бюджет: 1 200 000,00 EUR);
o Териториален потенциал за по-екологична икономика (бюджет: 750 000,00 EUR);
o Териториално управление - най-добри практики за нови перспективи (бюджет:
750 000,00 EUR).
• Покана за изразяване на интерес от заинтересованите страни за целеви анализи
Наличната сума възлиза на 1 795 000,00
EUR. Тя ще бъде използвана за финансирането на 5 проекта, предвидени в покана,
която ще бъде обявена по-късно.
• Покана за представяне на предложения
в рамките на научната платформа ESPON:
o Система на ЕС за наблюдение на територията и за докладване (бюджет: 598
000,00 EUR).
Крайният срок за подаване на предложения и за изразяване на интерес е 21 март
2011 г.
На 10 февруари 2011 г. в Брюксел за потенциалните бенефициенти ще бъде организиран информационен ден.
Цялата документация, свързана с поканата, включително процедурата за кандидатстване, правилата за допустимост, критериите за оценка, както и формулярът за
кандидатстване, са достъпни на уебсайта на
Програма „ЕСПОН“.

Oткрива се нов електронен адрес за Приемната по ОП
„Конкурентоспособност“
Поради засилен интерес, дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на
ОП „Конкурентоспособност“, открива
нов електронен адрес: priemna@mee.
government.bg за въпроси.

o Териториални сценарии и визии за
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Всеки ден от 10,00 до 12,00 ч. може да
запишете посещение в Приемната на следния телефон: 02/ 940 74 51.
Задаване на въпроси към Управляващия орган се извършва чрез попълване и
изпращане на приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ на
следния електронен адрес e-mail: priemna@
mee.government.bg
Експертите на дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, работят в
услуга на ефективността на програмата.
Целта на Приемната е да се осигури възможност на гражданите да се срещнат с
експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИЕТ и да
поставят своите въпроси, свързани с възможностите, които предлага оперативната
програма, процеса на нейното управление
и изпълнение.

Законът за Българската
агенция по безопасност на
храните влиза в сила
Законът за Българската Агенция по
безопасност на храните (БАБХ) е публикуван в днешния брой на Държавен
вестник.
Законът разписва функциите, структурата и основните органи на управление на
агенцията. Нормативно са уредени и източниците на финансиране и имуществените
отношение, предава МЗХ.
Българската агенция по безопасност на
храните е определена като правоприемник
изцяло на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната
служба за растителна защита, с изключение
на Института по растителна защита.

Агенцията е определена и за правоприемник на част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на
регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие“, в частта, в
която техни досегашни функции ще се изпълняват от новосъздадената агенция.
Законът влиза в сила от днес, когато е
обнародван. В едномесечен срок от тази
дата Министерски съвет приема устройствен
правилник на Българската агенция по безопасност на храните. До влизането в сила
на правилника, съответните административни структури, чиято дейност ще премине
в агенцията, продължават да осъществяват
дейността си по досегашния ред.
В едномесечен срок от влизането в сила
на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от
Изпълнителна агенция „Българска служба
по акредитация“. До издаването на новите
сертификати за акредитация, лабораториите
продължават да работят по досегашния ред.

Стартира национална кампания „Разчитай на спирачките си. Не спирай живота!”
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Александър Цветков откри кампанията
по пътна безопасност „Разчитай на спирачките си. Не спирай живота!“, която
се провежда под негова егида.
Цветков заяви, че техническата изправност и най-вече изправността на спирачките на автомобила е от голямо значение за
безопасността на движение, предава пресцентърът на МТИТС.
Въпреки че проверката и смяната на
спирачната течност не е задължителна, ми-
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нистър Александър Цветков апелира към
всички шофьори да обръщат повече внимание на качеството на спирачната течност и
ги призова да се възползват от безплатните
тестове, които са част от кампанията.
В рамките на кампанията организаторите
ще оборудват 50 автосервиза и автоцентъра
в цялата страна за безплатно тестване на
състоянието на спирачната течност. До момента оборудваните сервизи са 19
Кампанията „Разчитай на спирачките си.
Не спирай Живота!“ е първата по рода си у
нас с такава насоченост и цели да изостри
вниманието на обществеността за превенцията на пътни произшествия, причинени от
негодна спирачна течност и чрез това да се
повлияе за намаляване на пътнотранспортните произшествия в България.
Спирачната течност е един от най-важните компоненти за спиране на пътното
превозно средство. С времето тя абсорбира
вода. Високото съдържание на вода може
да доведе до отказ на спирачната система.
Автомобилните производители препоръчват
нейната подмяна на всеки две години, независимо от интензивността и начина на експлоатация на превозното средство.
Проектът по пътна безопасност „Разчитай на спирачките си. Не спирай живота!“
ще бъде официално номиниран на 1 февруари 2011 г. в Брюксел от Европейската
комисия за пътна безопасност в категория
- „Големи мултинационални компании“.
Кампанията се провежда под патронажа
на министър Александър Цветков, с партньорството на: КАТ, Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите
на безопасността на движение по пътищата, Българска асоциация на застраховани и
пострадали при катастрофи, Valvoline, Мобилтел ЕАД, Петрол АД, Дарик Радио, Национално сдружение на българските превозвачи.

„През последната година и половина
бяха предприети много мерки в тази посока,
като спирането на корупцията и търговията с шофьорски книжки, както и затягането
на контрола над пунктовете за технически
прегледи“, заяви министърът.
МТИТС стартира и редица кампании,
свързани с качеството на гумите и отработените газове на автомобилите. В следствие
на тези действия и работата на другите ангажирани институции по проблема, през
2010 г. броят на жертвите на пътя е намален до нивото през 1965 г.

МИЕТ създаде интернет календар за стимулиране на
вътрешния туризъм
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма създаде интернет
сайт, в който представя всички интересни туристически събития, независимо дали са национални или регионални. Сайтът www.potarsi.bulgariatravel.
org дава възможност за удобен достъп
и до информация за различни райони и
забележителности в България. Той ще
се актуализирана непрекъснато, съобщава пресцентърът на министерството.
Новият пътеводител е част от Кампанията за насърчаване на вътрешния туризъм в
България, финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.
Визията на сайта е разработена в синхрон с цялостния дизайн на инициативата
„Потърси България“. Целта на кампанията е
да засили интереса на повече българи към
потреблението на вътрешните туристически
продукти в културнопознавателния, СПА и
уелнес, еко и селския туризъм, както и да
насочи вниманието им към по-непопулярни
или новообособени туристически дестинации
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Информация и снимки за минали или
предстоящи събития могат да изпращат
хора, организации и институции на електронен адрес office@reforma.bg.
Търсенето на полезна информация се
осъществява по три начина: по дата, според
типа събитие и по място на провеждането
му. Проявите са групирани в различни категории: празник на града, фестивал, събор,
култура и изкуство, традиция и чествания,
храни и напитки, походи и други. В рубриката „Начало“ е разположена информация
за текущия месец и прозорец, в който се редуват събитията.
Чрез рубриката „Места“ сайтът директно препраща към интерактивната туристическа карта на страната ни в сайта www.
bulgariatravel.bg . В раздела са включени и
три кратки представителни текста за културнопознавателния, СПА, уелнес, еко- и
селския туризъм.

Защо много фирми се препънаха при
кандидатстване по процедурата за международно признати стандарти?
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ е изненадан от големия брой
отпаднали проектни предложения по процедурата за „Покриване на международно
признати стандарти“. През 2010 г. ние променихме процедурите за набиране на проектни предложения по програмата, именно
за да улесним бизнеса и да подпомогнем
фирмите в процеса на кандидатстване. Въведохме практиката за обществено обсъждане
с бизнеса на правилата за кандидатстване и
оценка на проектите преди откриването на
процедурите и създадохме правила, които
предотвратяват възможността за отстраняване на кандидати заради формални пропуски в документацията в процеса на кандидатстване.
Кои са тези механизми:

За улеснение при търсенето отдолу са
изброени географските региони. Чрез клик
върху тях се стига до съответната информация в интерактивната карта. В раздел „Медии“ ще могат да бъдат прочетени и журналистически материали, свързани с проекта.

1. Възможност на фирмите да използват квалифицирани консултантски услуги
за подготовка на проектните си предложения – разходите за това се признават за допустими и се възстановяват до съответния
размер и интензитет, посочен в насоките за
кандидатстване.

Как да се възползваме от
улесненията в процедурите за кандидатстване по ОП
„Конкурентоспособност“

2. Възможност да се направи предварителна проверка за наличие на изискуемите
документи.

На страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е публикуван разяснителен материал за потенциалните бенефициенти на програмата.
Как да се възползваме от улесненията
в процедурите за кандидатстване по ОП
„Конкурентоспособност“

3. Възможност при неправилно попълнен или липсващ документ, същият да бъде
изискан в 7 - дневен срок, за да могат повече проектни предложения да бъдат допуснати до техническа и финансова оценка.
4. Документи, които са налични в търговския регистър, не се изискват.
5. Насоките за кандидатстване и детайлни таблици за оценка на проектните
предложения се публикуват предварително
за публична дискусия от всички заинтере-
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совани страни. Това се прави именно за да
бъдат отстранени евентуални неясноти по
процедурата и да бъдат предотвратени бъдещи грешки в процеса на кандидатстване.
Това е моментът, в който всеки, който има
забележки по правилата, може да ги аргументира. След като те вече са приети, те се
отнасят равнопоставено за всички и следва
да бъдат изпълнени от всеки кандидат.

мисия е проверявала в Търговския регистър, отново в трите копия на документите
за кандидатстване и при липса е изискала
да й бъдат представени допълнително, което не се е случило. Защо? Това са стандартни и общоизвестни за професионалистите
справки/документи и предоставянето им не
би следвало да затрудни счетоводителя на
фирмата и/или на консултанта по проекта.

Изброените механизми и правила са
приложени в подготовката и стартирането
на процедурата за международно признати
стандарти. Затова сме изненадани от публичното недоволство от страна на отпаднали кандидатури, които обвиняват администрацията в буквоядщина и настояват за
преразглеждане на схемата. Истината е, че
същите хора, които днес се изказват негативно от страниците на пресата, са били
запознати с насоките за кандидатстване и
детайлните критерии за оценка, преди да
подадат проектните си предложения. Те са
имали възможност да обосноват тезите си в
етапа на общественото обсъждане на документацията и предварително са знаели кога
едно проектно предложение може да отпадне. Те са получили от оценителната комисия искане липсващите или неправилно
попълнените документи да бъдат изпратени
отново. Така ние разбираме ангажираността
на екипа на ОП „Конкурентоспособност“ и
комисията да работи за бизнеса и да го подпомага в процеса на кандидатстване, за да
може колкото е възможно повече проектни
предложения да бъдат допуснати до следващия етап на оценка.

2) Отсъствие на копия на документи за
професионален опит или квалификация. Във
всяка автобиография има раздел „Образование, квалификация“ и раздел „Професионален опит“. Първото се доказва с документи за квалификация, дипломи, сертификати
за придобита специалност и образование.
Второто - с трудова книжка, референции от
работодатели по изпълнени договори и други. За доказателство комисията е приемала
дори и автобиографии. В проектните предложения, където гореспоменатите документи липсват, комисията ги е изискала отново
от предприятията, но не ги е получила. И
това не би следвало да затрудни служителя
по човешките ресурси или консултанта по
проекта.

За да бъдем максимално обективни, ще
представим най-често допусканите грешки,
довели до негативната статистика: 371 от
604 проектни предложения да не достигнат
до разглеждане по същество.
1) Отсъствие на някоя от справките, части от Годишния отчет за дейността за 2009
год. (Баланс, ОПР и Заети лица). За наличието на тези документи оценителната ко-

3) Отсъствието на атрибути на офертите.
За да се докаже истинността на двете изискани оферти, предприятието трябва да ги
представи в оригинал или като копия с подпис и печат на издателя. В този случай копието се заверява със собствения подпис и
печат на получателя на офертите. Ако те са
на чужд език, е допустимо някой служител
от фирмата да ги преведе и завери, не се изисква превод от заклет преводач. Ето защо
оценителната комисия е приемала оферти,
включително без подпис и печат, получени
по e-mail! В този случай за удостоверяване
на офертата е било необходимо единствено
кандидатът да принтира получения e-mail и
да завери тази разпечатка със собствения
си подпис и печат „вярно с оригинала“. Кандидатите, които не са представили офертите в описания вид са поканени отново да
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ги изпратят. Но за съжаление при много от
случаите комисията не е получила офертите
в изискуемия вид.
4) Неправилно или невярно попълнени
декларации по закона за малки и средни
предприятия и по отношение на декларираните обстоятелства в Декларацията за
държавни помощи. В много случаи в декларацията за малко и средно предприятие
кандидатите не са попълнили обстоятелствата по междуфирмена свързаност, особено на ниво физически лица. Такава обаче се появява след проверка в търговския
регистър. В масовия случай в декларацията
за държавни помощи не са посочени средствата, които компанията е получавала по
различни проекти, а те трябва да се водят
коректно в счетоводните системи на кандидата. След като оценителната комисия е
констатирала посочените проблеми е изискала от бенефициентите тези декларации
да бъдат представени отново. Голяма част
от фирмите са представили отново същите
декларации без промяна. И тук консултантите по проекта е трябвало да си свършат
добре работата.
В заключение бихме искали да отбележим, че през последната година и половина
екипът на ОП „Конкурентоспособност“ работи целенасочено и в открита дискусия с
бизнеса за въвеждане на ясни и прозрачни
правила за функциониране на програмата.
Заедно въведохме достъпни механизми при
кандидатстване, оценка и контрол, за да
улесним компаниите и да гарантираме бързо и ефективно усвояването на средствата.
Важно е също да подчертаем, че парите по
програмата се предоставят при строго спазване на правилата на ЕС в подкрепа на компаниите, които градят своята конкурентоспособност по европейски начин. Вярваме,
че с това са съгласни както бенефициентите, така и техните консултанти.

Открива се нова схема по
ОП „Регионално развитие”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007-2013 г. и кани 62 общини, попадащи в обхвата на градските агломерации, съгласно Националната карта на резидентните грижи,
приета от работната група за деинституционализация за деца на ниво заместник-министър, сформирана със
Заповед № Р-105/30.10.2009 г. на заместник-министър председателя Цветан Цветанов, да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-12/2011
„Подкрепа
за деинституционализация на социални
институции, предлагащи услуги за деца
в риск”
Основната цел на настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е да осигури подходяща и ефективна
социална инфраструктура, допринасяща за
предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
Конкретни цели:
• Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с
увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на
децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД ;
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• Да се осигури социално включване и
равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.
• Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните
резидентни грижи..
Дейностите, които ще получат подкрепа:
• Изграждане на ЦНСТ и прилежащото
им дворно пространство.
• Изграждане, ремонт, реконструкция,
обновяване на сграден фонд за Защитено
жилище (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на пространства), включително прилежащото им
дворно място (при условие, че сградата разполага с такова);
• Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или
връзки към системите за топлоснабдяване,
газоснабдяване;
• Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници за задоволяване на
нуждите от енергия на сградата, обект на
интервенция, които не генерират приходи
(печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
• Доставка на подходящо оборудване и
обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги;
• Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
Общият размер на схемата е 83 580
505,72 лв. Размерът на съфинансирането от
Европейския фонд за регионално развитие е
в размер на 85 % или 71 043 429,86 лв.

Проектните предложения се подават на
адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил
и Методий” № 17-19
Министерство на регионалното развитие
и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”
Конкретните бенефициенти имат възможност да кандидатстват в рамките на два
срока - срок 1 (до 30 юни 2011 г., 16:00
ч. местно време) и срок 2 (до 30 септември
2011 г., 16:00 ч. местно време).
Изиксванията за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР със заповед № РД-02-14-152/
25.01.2011 г.
Изискванията за кандидатстване и пълният комплект от документи са публикувани на интернет-страницата на оперативната
програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и
на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.

ЕК укрепва единния пазар
на услугите с нови мерки
Европейската комисия прие пакет от
целенасочени мерки, с които цели към
2012 г. потенциалът на единния пазар
на услуги да се използва максимално.
Директивата за услугите е насочена
именно срещу ненужните затруднения
и пречки пред предоставянето на услуги в рамките на единния пазар. Една
година след крайния срок за въвеждането ѝ Комисията и държавите-членки
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извършиха оценка на практическото ѝ
прилагане, предава Рапид.
Резултатите от тази т.нар. „взаимна оценка“ водят до заключението, че макар и да е
налице значителен напредък, единният пазар на услуги крие още много възможности.
Услугите да са в основата на две трети
от БВП и на заетостта в ЕС, на тях се пада
едва една пета от цялата търговия в рамките на ЕС. Около 8 % от европейските малки
и средни предприятия (МСП) развиват дейност в други държави-членки.
Тази липса на динамичност не само ограничава избора на потребителите, но и пречи на малките и иновативни предприятия да
се разраснат, да разгърнат дейността си и
да станат по-конкурентоспособни.
Според Съобщението „За Акт за единния
пазар - за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“, прието на
27 октомври 2010 г., печалбите от един подобре функциониращ единен пазар на услуги се оценяват на 60-140 млрд. евро годишно, което е растеж на БВП между 0,6 и
1.5%.
Отговорът на Комисията съдържа следните мерки:
• Гарантиране ефективността на единния пазар на практика: през 2011 г. и 2012
г. Комисията ще проведе „тест за ефективността“ на единния пазар на услуги от гледна точка на потребителите, например на
архитект от Швеция, който желае да проектира къща в Италия, или на жител на Финландия, който ползва услугите на счетоводител от Чешката република. Тази „тест за
ефективността“ ще вземе предвид всички
останали свързани с услугите правила на ЕС
и Директивата за услугите и ще даде оценка на взаимодействието между различните правила на ЕС. Целта е да се определят
конкретните практически проблеми, които
ограничават вътрешния пазар на услуги, и

начините, по които взаимодействието между
различните правила може да доведе до нежелани последствия. Комисията вече посочи необходимостта да се разгледа въпросът
за приемане на по-нататъшни мерки спрямо ограниченията, налагани на някои доставчици в определени страни, например по
отношение на правната им форма (забрана
доставящите занаятчийски услуги, например дърводелски услуги, да се регистрират
като ООД), или по отношение на лицата,
които могат да притежават дял от капитала
в своите компании (например задължението за притежаващите капитал в компании,
предоставящи данъчни консултации, да са
дипломирани данъчни консултанти).
• Премахване на пречките пред трансграничните услуги: Извършената „взаимна
оценка“ открои конкретни случаи на затруднения при трансграничното предоставяне
на услуги без постоянно установяване (доставчикът на услуги не е постоянно установен в страната, в която предлага услугата).
Комисията ще следи отблизо резултатите от
прилагането на Директивата за услугите в
това отношение. В края на 2011 г. ще бъде
публикуван първи доклад за напредъка,
последван от ежегодни доклади. Наложително е в законодателството на държавитечленки да се избягва и издигането на нови
регулаторни препятствия пред услугите. Те
могат да възникнат при актуализирането от
страна на държавите-членки на техните изисквания за установяване и Комисията внимателно ще следи развитието на въпроса.
• Осигуряване на условия за амбициозно
въвеждане и стриктно прилагане на директивата за услугите: Комисията ще започне
двустранен диалог с множество държавичленки, когато са налице проблеми с прилагането на Директивата. Освен това през
2011 г. Комисията ще направи първа икономическа оценка на резултатите от прилагането на Директивата и нейното отражение
върху функционирането на пазарите за услуги.
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Осигуряването на повече динамизъм в
сектора на услугите в ЕС е сред основните
приоритети на Комисията. Услугите са движеща сила за икономиката на ЕС и приблизително 90 % от новите работни места се
създават в този сектор. Както се посочва
в годишния обзор на растежа, извършвано
от Комисията (виж IP/11/22), ЕС ще постигне своите амбициозни цели за устойчив и
приобщаващ растеж съгласно стратегията
„Европа 2020“ единствено ако се даде предимство на спешните структурни реформи в
областта на пазара на услуги и продукти,
които да подобрят условията за бизнес.

Покана на МТСП към неправителствените организации
На страницата на Управляващия орган на оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” е публикувана
покана от Министерството на труда и
социалната политика към представители на неправителствения сектор.
Министерство на труда и социалната политика кани желаещите неправителствени организации, работещи в сферата на
науката, изследванията и изготвянето на
стратегически документи, да представят
заявление за номиниране на представители на неправителствения сектор в рамките
на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 г.

Покана за предложения по
Работна програма „Интелигентна енергия – Европа”
В Официалния вестник на ЕС от 28
януари е публикувано обявление, че
Изпълнителна агенция за конкурентност и нововъведения (EACI) обявява
покана за проектни предложения по

Работна програма „Интелигентна енергия - Европа“ за 2011 г.
Крайният срок на поканата е 12 май 2011
г. за всички типове предложения, с изключение на интегрираната инициатива „Обучение и повишаване квалификацията на
кадри за строителния сектор в областта на
енергийната ефективност и възобновяемата енергия“. Крайният срок за подаване на
предложения по тази инициатива е 15 юни
2011 г.
Информация относно условията на поканата, както и ръководство за изготвяне на
проектопредложенията, могат да бъдат намерени на адрес:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
call_for_proposals/index_en.htm
Може да се свържете и с бюрото за помощ на Програмата „Интелигентна енергия
- Европа“.

Балканските столици приеха обща позиция по новата
кохезионна политика на ЕС
Балканските столици приеха обща
позиция по бъдещето на кохезионната политика на Европейския съюз. За
първи път София е домакин на подобен
регионален дебат, в който поканени за
участие са както страни членки, така и
страни кандидатки за членство в ЕС.
Сред основните препоръки в инициираната от София обща позиция на балканските столици са: спазването на принципа
на вземане на решения на най-близкото до
гражданите равнище и балансиране на националните цели и местните и регионални
приоритети; „функционалните области“ групи от градове, които имат за разрешаване
сходни, но не задължително териториално
свързани проблеми, да могат да разработват
и управляват кохезионни програми.
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В конференцията под патронажа на кмета на София Йорданка Фандъкова участваха министърът на външните работи Николай
Младенов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България
Зинаида Златанова, кметът на Скопие Коце
Траяновски, кметът на община Синджан,
провинция Анкара, Мустафа Туна, представители на бизнеса, граждански и неправителствени организации и медии.
Столичният кмет Йорданка Фандъкова
заяви, че бъдещето на кохезионната политика трябва да се разглежда в по-широк
европейски контекст, така както успехът на
макрорегионалните стратегии и териториалната политика надхвърля границите на
Европейския съюз. Тя подчерта, че успешното развитие на Балканския регион в контекста на европейското семейство не може
да се осъществи без тясно сътрудничество
и активна работа на всички нива на управление.
Според общата позиция кохезионната
политика 2014+ трябва да бъде ориентирана към резултатите. За да се постигне това,
е необходимо финансиращите програми да
се опростят, консолидират, както и да се
намали административното бреме и да се
пренасочат ресурси от администрация към
конкретни действия, се посочва още в документа.
Дебатът за промяната в подхода на прилагане на кохезионната политика стартира
още през 2007 г. с публикуването на Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване. През ноември 2010 г. ЕК
стартира процес на широко консултиране.
Той продължава до 31 януари 2011 г. и цели
да включи всички заинтересовани страни.
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ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ
Ул. “Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща: direct@europe.bg
Уеб: http://direct.europe.bg

Sofia
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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